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Resumo
As histórias em quadrinhos são objetos visuais expressivos de comunicação e informação
imprescindíveis ontologicamente, pois acompanham o processo cultural humano desde
seus primórdios, impulsionadas pelas tecnologias que possibilitaram a sua reprodução.
A mudança de paradigma científico, do clássico e cartesiano para o quântico, tem
modificado a visão da interação entre o homem e a realidade, de uma objetividade
pragmática para uma intersubjetividade probabilística, alinear, complexa e sistêmica. Além
disso, os estudos cognitivos através da tomografia computadorizada ampliaram os
conhecimentos do aparato cerebral, estipulando uma mente neuroplástica cujo
funcionamento triádico: cérebro central, pragmático; esquerdo, racional e direito, intuitivo,
requer uma melhor interação proporcional.
Graças à tomografia computadorizada, já se sabe que as imagens são lidas como
informação imagética pelo hemisfério direito do cérebro, enquanto que os fonemas pelo
esquerdo. O ensino tradicional, porém, se apóia na física clássica, linear e fragmentada,
com base na informação escrita científica, estimulando, portanto, o hemisfério esquerdo,
em detrimento ao direito, ignorando as informações intersubjetivas, como os desenhos.
Considerando tais pressupostos, esta pesquisa visa demonstrar a importância e
necessidade ontológica das histórias em quadrinhos como uma linguagem de expressão
informacional que pode auxiliar nesta mudança paradigmática, levantando referenciais
teóricos que corroborem a veracidade e autenticidade do valor comunicacional, cultural e
educacional da linguagem quadrinhística e demonstrando como os quadrinhos podem
servir de auxílio diferenciado e sistêmico na educação, em especial, universitária.
Com isto, pretende-se também tornar visíveis as histórias em quadrinhos, inteirando o
adulto da importância do meio, Isto possibilita atingir o entendimento da linguagem e
conhecimento de obras que poderão ser utilizadas em conjunto com os livros teóricos.
Algumas indicações são propostas como estudo de caso e análise de conteúdo das
histórias em quadrinhos de divulgação científica para o público universitário especializado.
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Informação, Imagem, Cérebro, Comunicação,
Educação, Universidade.
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Abstract

Comics are indispensable, expressive visual objects

for

communication and

information because they have followed the cultural process of humanity since its
beginning. Comics also exist because the technology made them possible.
The scientific paradigm has changed from classic Cartesians to quantum, transforming
the interaction between man and reality, from a pragmatic objectivity to a probabilistic,
non-linear, complex and systemic intersubjectivity. Besides, cognitive researches by
computerized tomographies amplified the knowledge about the brain, indicating that
the neuroplastic mind functions in three ways: the center brain is pragmatic; the left is
rational and the right is intuitive, for a better balance.
Thanks to computerized tomographies it is now known that the images are read as
distint information by the right hemisphere, while phonemes are read by the left one.
The traditional teaching supports the classic, linear and fragmented physics, with the
written scientific papers stimulating the left brain, while they disregar the right side by
not using drawings.
Considering these presuppositions, this research aimed to show the importance and
need of comics as a language full of informational expressions that can help to change
this paradigm, opening theoretical references to authenticate their educational, cultural
and communicational value, and to show how comics can serve the purpose of
creating a systemic education, specially in universities.
Besides that, the research also had the objective of making comics more visible to
mature people, encouraging them to know more about graphic novels that may be
used with the traditional and theoretical books. It also recommends some scientific
comics to academic people, emphasizing their fields of application in higher education.

Key-word: comics, information, image, brain, communication, education, university.
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Fig. 1: Ilustração de Mozart Couto
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Introdução e justificativa

A necessidade humana de comunicação remonta à pré-história e em verdade, antes
de tomar a forma da linguagem escrita, teve sua gênese nas pinturas das grutas onde
se abrigavam nossos antepassados. Após a criação dos alfabetos, as civilizações
passaram a registrar suas epopéias, principalmente através dos textos, que ora se
utilizavam de figuras, ora eram substituídos pela iconografia, como as narrativas
bíblicas pintadas em seqüência nas catedrais, a fim de poder fazer a ponte de
comunicação com o grande público iletrado. Estas pinturas, tanto nas igrejas, como
nas cavernas, se consolidaram nas histórias em quadrinhos.
Porém, tais intenções comunicacionais nada mais eram que tentativas de se
manter a comunicação, de se perpetuar a aculturação, que surgiu da própria
necessidade ontológica humana em resgatar o idílio perdido, a partir do instante em
que o homem se viu destacado da natureza. Para Cristina Costa (2002) esse
desatamento da origem primordial foi sentido pelos hominídeos como uma grande
perda, associada a idéias de nascimento e morte, obrigando há milênios o homem a
relembrar esta desconexão, que trouxe dor, onde antes se sentia confortável à
natureza, como se estivera num seio materno.
Com este pressuposto, o homem se viu forçado a compactuar tal vivência com
seus semelhantes, buscando na comunicação imaginativa a ponte para seu resgate,
para seu entendimento e posicionamento nesta nova situação de vida.
Ora, esta partilha, que dos ritos, da oralidade e escrita tomou vida e
continuidade necessária para a reconstituição desta perda do homem, também se
assegurou, pela forma dos desenhos, em instância anterior à escrita.
Ao mesmo tempo, a evolução mental do ser humano, que teve vários apogeus,
caiu numa religiosidade ferrenha e obscura na época medieval, com sua posterior
substituição no Renascimento por uma nova forma de pensar. Esta perseverou na
racionalidade e nos fundamentos científicos calcados em Descartes (1978),
culminando no reducionismo da ciência newtoniana, para enfim dar lugar à era
atômica, ao novo paradigma da ciência quântica e à visão ecológica do homem
hodierno. Tal modificação se traduziu por uma visão distinta da mecânica newtoniana:
a física clássica previa um sistema universal maquinal e “perfeito”, com as lógicas
racionais em que, cartesianamente, cindiam-se as coisas da alma, ou seja, o corpo
podia ser esmiuçado, sem que houvesse participação ou importância na mente (ou na
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alma).
Dessa forma, todo o elaborar e pesquisar tinha como premissa a objetividade,
que se supunha possível sem a subjetividade do homem.
Albert Einstein foi um dos pensadores que, na era contemporânea, auxiliou a
quebrar este paradigma, principalmente com a inserção da relatividade e da noção de
espaço-tempo, e que a matéria seria energia em alta vibração (CAPRA, 1990). A física
quântica veio na esteira desta descoberta com o paradoxo das micropartículas e do
átomo: estes elementos não seriam corpúsculos apenas, mas também fenômenos
ondulatórios, e a luz não se apresentaria como um “todo” e sim como pequenos
“pacotes”, que se denominaram quanta.
Há vastas regiões entre os elétrons, prótons e nêutrons, e a realidade das
partículas depende da interferência do pesquisador: a mente humana é que deve optar
por escolher a partícula, ou então a onda, mas nunca as duas ao mesmo tempo, para
localizar sua posição no tempo-espaço. Do contrário, seria impossível saber como ela
se portaria: Werner Heinsenberg, contemporâneo de Einstein, verificou o princípio da
incerteza e a probabilidade de uma partícula se apresentar como corpúsculo ou como
onda (HAWKING, 2001).
Esta descoberta abalou os alicerces da física mecânica e o paradoxo das
partículas desnorteou e assombrou os cientistas. Mesmo assim, aos poucos, foram
como que se “acostumando” com a idéia (CAPRA, 1990) e percebe-se, atualmente,
que as realidades microatômicas também influenciam na macroatômica. Ou seja:
todas as coisas se envolvem e se influenciam, independente da distância e
diferentemente das leis de ação e reação da física clássica newtoniana.
Ao mesmo tempo, intensificaram-se as pesquisas cognitivas alicerçadas às
novas tecnologias científicas, como a
tomografia

computadorizada.

O

cérebro humano, apesar de já se
saber ter evoluído em três estágios,
desde o réptil primitivo ao mamífero
superior

(fig.

2),

culminando

no

cérebro humano triádico descrito por
MacLean (CALAZANS, 1992: 37),
abarca
instintos
Fig. 2: GONICK (1989: 16)

o

reptiliano
básicos,

(coordenando

senso-motor

e

territorial), o complexo límbico (que

permite a conceituação metafórica) e o neocórtex (responsável pelo raciocínio), e
possui suas lateralizações, de acordo com os estímulos recebidos, cujos
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desenvolvimentos podem também estar vinculados a questões culturais. Porém, o
cérebro, como mecanismo dual/holístico (fig. 3), estava apenas começando a ser
destrinchado, e muito graças às tecnologias atuais. O conhecimento recente percebe
uma neuroplasticidade cerebral que lhe permite ampliar sua capacidade e se
regenerar, de uma maneira que jamais se cogitou.
Waldemar De Gregori (1999), porém, introduziu na
cibernética do Brasil, a teoria dos três cérebros, em que a
porção central (reptílica) refere-se ao pragmatismo, à ação
prática; o neocortical esquerdo à lógica racional; e o direito à
intuição criativa, relacionando as três porções, de acordo
com seus funcionamentos, ao sistema social. De Gregori
afirma que cada uma das três partes é mais ativa,
dependendo da situação: enquanto o central rege o sistema
social pelo governo, com uma estimativa de 15% de
habitantes,

que

seriam

pertencentes

ao

subgrupo

dominante, o hemisfério esquerdo é representado em
primeira instância por 5% do grupo antioficial, opondo
resistência ao primeiro. O restante, perfazendo 80% da
população, seria o subgrupo oscilante que não tem poder
algum, e é mero títere da condução da sociedade, utilizando

Fig. 3: Funções laterais do cérebro.
In Para além da Mente (1993: 44).

a “esmo” o hemisfério direito.
Embora haja esta divisão, Gregori ressalta que as

três partes do cérebro são utilizadas por todos, variando, porém, a proporção de cada
parte. Além disso, nem sempre foi dessa forma. Cada período histórico viu a primazia
de determinada porção cerebral: na pré-história a região central respondia pelos
instintos básicos de sobrevivência, e, nas antigas civilizações, o desenvolvimento do
hemisfério direito se deu com a espiritualidade em ascensão. Foi a partir de Lutero, e
depois pela Renascença, que o hemisfério esquerdo reentrou em primazia ativa,
perfazendo, segundo De Gregori (1999), um melhor equilíbrio proporcional entre as
partes cerebrais apenas nos países anglo-saxões. De lá para cá, graças ao
desenvolvimento desta modalidade, a governabilidade mundial via capitalismo e
comunismo (na verdade, regimes baseados na porção central, em primeira instância)
tomou conta da maior parte da população, iludindo-a com um conhecimento
fragmentado e excludente, ao mesmo tempo em que sua psique tem sido alimentada
por entretenimentos sem aprofundamento.
Assim, por um lado as grandes populações têm servido de instrumento e
ferramenta, como partes de uma mera máquina, para a engrenagem concebida pelo
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poder, exercido pelo cérebro central, enquanto o ensino tem sido aplicado de forma
fragmentada, com base exclusivamente na ciência clássica newtoniana e cartesiana
(cérebro esquerdo), com insuficiente utilização da emoção e do lúdico pelo sistema
educacional. Dessa forma, a separação entre o cotidiano e o ensino traduz uma
transmissão de informações que ilude o ser humano, embotando sua mente, pois
enquanto ativa certas áreas do neocórtex cerebral, como o hemisfério esquerdo, na
educação, não integra o direito dentro das instituições de ensino, para um profícuo
equilíbrio salutar mental. Com esta defasagem e deficiência, pede-se um reequilíbrio
para uma remodelação de informações relevantes que atinjam melhor os hemisférios,
para que a amplitude do cérebro, que também se descobriu neuroplástico possa ser
melhor utilizada, inculcando novas modalidades de percepção que melhorem a psique
humana, o que implicaria num melhor equilíbrio ecossistêmico, já que todas as coisas
da vida se inter-relacionam.
A leitura sistematizada, aliada ao método científico cartesiano, que repeliu as
formas de expressões tidas como não-científicas, atreladas igualmente a uma
escritura fonética exclusivamente racionalizada, chegou a relegar, em grande parte, a
subjetividade.
Assim, após as mudanças de visão paradigmática da própria física e então
acerca do cérebro humano - da física clássica para a quântica e de um cérebro
estanque na fase adulta para outro neuroplástico -, torna-se fator inconteste apontar
novas modalidades e ferramentas que possam modificar o paradigma educacional
anacrônico que ainda utiliza funções estabelecidas apenas pelo sistema cartesiano
excludente, principalmente no ensino universitário, de forma a re-incentivar áreas
cerebrais que se tornaram embotadas, em detrimento de outras que tiveram sua
atividade exacerbada, culminando numa desproporção perigosa.
Graças à tomografia computadorizada, descobriu-se que os ideogramas da
escrita chinesa são lidos distintamente pelos hemisférios cerebrais, assim como as
imagens e os desenhos. A grafia fonética, por sua vez, embora tenha evoluído do
desenho rudimentar, acabou ocupando o lugar quase que exclusivamente das
imagens, excluindo da área científica a emoção e a poeticidade, desde que o sistema
cartesiano elegeu a quimera do objetivismo como diretriz de tal sistema. A escrita
fonética, inclusive, é lida pelo hemisfério esquerdo, o que corrobora a hipótese de
ampliar esta modalidade em detrimento do canal direito.
As histórias em quadrinhos nas revistas, álbuns e fanzines.
O desenho, além de dar origem à escrita, está em todas particularidades do universo.

5

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

O desenho, em si, é o projeto inicial de qualquer elaboração humana. Mesmo assim,
ainda que os caracteres fonéticos partam de desenhos, seu poder informacional
sobrepujou o do desenho per si, e a imagem ficou desvalorizada, por longo período,
no que se refere à transmissão de informação válida, principalmente após a
instauração do cartesianismo, da lógica e da razão científica que não admitia
subjetividade. Não só o desenho e a imagem: a poeticidade, a expressão artística,
enfim, também ficou à revelia deste processo.
Assim, as histórias em quadrinhos seminais, frutos da industrialização e da era
da reprodutibilidade, embora viessem desde os primórdios da história humana com os
desenhos rupestres, se viram enfraquecidas e vilipendiadas no processo do
positivismo e exacerbação da ciência, por meio da escrita estritamente racional e
fonética, que fomentou a exclusão da importância da imagem à psique humana no
processo educacional.
Mas os quadrinhos, como forma de expressão sui generis e panvisual,
continuam acompanhando a vontade humana de se expressar. No Brasil, as histórias
em quadrinhos são também conhecidas como quadrinhos ou HQ, e as revistas que as
publicam são genericamente alcunhadas de gibis. Na França, chamam-se bandes
dessinées (BD), literalmente bandas desenhadas, denominação também utilizada em
Portugal; na Espanha, tebeos e/ou historietas; na Itália, fumetti (fumacinhas, uma
alusão aos balões de fala das personagens); mangá, no Japão; historietas, na
Argentina; comics e comic strips nos Estados Unidos. Difundidas como a 9a. Arte,
diferenciam-se dos cartuns, charges e caricaturas e também se distinguem entre
comerciais/industriais e autorais, bem como se prestam a vários gêneros literários,
servindo ainda como leitura a todas as faixas etárias, indo da infantil, passando pela
juvenil e culminando na adulta, sendo algumas vezes leitura em comum para esses
três segmentos de público.
Embora as histórias em quadrinhos, como as conhecemos, existam há quase
cento e cinqüenta anos, foram iniciadas na aurora humana, quando os primeiros
homens principiaram a narrar seus cotidianos por meio de desenhos dentro das grutas
e cavernas que lhes serviam de abrigo: os traços e pinturas desenhadas faziam os
registros "escritos" do homem, antes mesmo da consolidação da escrita conforme a
conhecemos.
A passagem das histórias em quadrinhos, como algo ainda primordialmente
básico, para uma forma comunicacional nova e moderna adveio da propagação
jornalística, graças à prensa de Gutemberg e à conseqüente evolução tecnológica,
principalmente aos fins do século XIX. Os jornais impulsionaram os quadrinhos, em
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forma de comic strips, do mercado de informação norte-americano para todo o mundo,
aos poucos impingindo sua hegemonia cultural, ajudando a consolidar o que se
convencionou chamar de "cultura de massa".
Um ponto importante a se reforçar é o da incursão das histórias em quadrinhos
em vários gêneros, como também ocorre com a literatura escrita, dentre os quais, o
romance histórico ou ficcional, o documentário, o erótico, o ficcional científico e
fantástico, o poético, o terror e até o filosófico. Por outro lado, similarmente ao que
também ocorre com a literatura e o cinema, os quadrinhos também podem ser de
produção industrial ou autoral, com obras artísticas mais apuradas e que requerem
uma bagagem cultural maior do leitor; ou seja: a produção de uma história em
quadrinhos autoral diferencia-se daquelas feitas por uma equipe, como numa fábrica,
de cunho apenas comercial, sem preocupações outras que não a dos gráficos de
vendas das editoras. Insiste-se na questão da autoria das histórias em quadrinhos,
visto que esta distinção, bem como os variados gêneros, como a ficção científica, o
romance, a aventura e outros, presentes na forma de arte gráfica seqüencial, não têm
sido devidamente creditados no Brasil.
A partir de 1970, as histórias em quadrinhos foram pesquisadas com mais
afinco, por intelectuais europeus do porte de Umberto Eco, que aferiram valor cultural
a elas. No Brasil, Antônio Luiz Cagnin (1975), Flávio Calazans (1997, 2004), Moacy
Cirne (1975, 1977, 1982, 1990, 2000), Sônia Luyten (1985a, 1985b, 2000), Álvaro de
Moya (1977, 1996, 2003) e Waldomiro Vergueiro (1985) têm divulgado a importância
dos quadrinhos para a sociedade e o meio acadêmico. Bélgica e França possuem
museus destinados à Nona Arte, enquanto em Portugal e França os álbuns de
histórias em quadrinhos são editados em tamanho grande, de capa dura, muitos
versando sobre temas da história nacional, bem como da história universal, sendo
largamente utilizados como suporte didático nas salas de aulas. Enquanto no Brasil
existem algumas gibitecas, em Portugal as bedetecas funcionam com bastante
visitação de professores e alunos.
Apesar de todo este aparato, permanece, na maioria dos países, um
desconhecimento acerca das histórias em quadrinhos, e/ou o preconceito de que elas
não são uma linguagem tão valorosa informacionalmente ao ensino em geral. Por
outro lado, elas têm sido bastante valorizadas na França nos últimos anos, e no Japão
elas já são bastante usadas, tanto na área educacional, inclusive universitária, como
também em empresas, para que os funcionários apreendam melhor o funcionamento
de seus serviços e com isto tenham um melhor aproveitamento de seu tempo
(LUYTEN, 2000).
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Uma especificidade a se ressaltar são as revistas alternativas, que, tanto no
Brasil como no exterior, publicam histórias em quadrinhos autorais, muitas vezes em
publicações conhecidas como fanzines (anglicismo criado pela junção de duas
palavras inglesas, fanatic + magazine, durante a década de 1940). No Brasil, milhares
de títulos têm inundado o circuito nacional, muitos não passando do número dois,
enquanto outros já circulam há mais de vinte anos, funcionando como auto-edições
independentes de autores e escritores que muitas vezes sequer são cogitados pelas
editoras comerciais. Muitos autores brasileiros de histórias em quadrinhos autorais
adultas estão publicando em revistas independentes, e, muitas vezes editando-as eles
mesmos.
A necessidade das histórias em quadrinhos

Apesar de serem muito utilizadas em livros na área da medicina, as imagens foram
subvalorizadas como informação a partir da hegemonia da escrita científica, por se
apresentarem muitas vezes em caráter subjetivo ou então sucinto. Porém, percebe-se
claramente que a linguagem visual facilita o intercâmbio entre as nações no mundo
informatizado atual (vide as sinalizações de trânsito e os próprios ícones dos
programas de computador). Nesse sentido, as histórias em quadrinhos se colocam
como uma linguagem que, aliando a imagem à literatura escrita, consegue transpor as
barreiras idiomáticas e/ou culturais, facilitando a vida dos leitores: manuais de
montagem de aparelhos domésticos e industriais, cartilhas de normas de
procedimento de firmas em geral, bem como cartilhas para executivos ou estudantes
são atualmente produzidos em forma de quadrinhos, em larga escala de uso,
substituindo os livros tradicionais e agilizando, assim, as respostas no pragmático
mundo dos negócios, da indústria, dos estudos e da vida doméstica. O próprio ensino
atual, por meio do aconselhamento do uso de histórias em quadrinhos em salas de
aula pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem feito inserções delas nos livros
didáticos escolares (mas nada faz crer que o mesmo procedimento ocorra para os
cursos universitários). Apesar de todos estes dados, há três depoimentos que podem
melhor justificar tal trabalho quanto à influência das histórias em quadrinhos e à pouca
percepção quanto à sua importância social. No primeiro, o pesquisador francês Claude
Moliterni (1979) lembra que as críticas aos quadrinhos costumavam ser generalizadas,
pois se acreditava que eram nocivos e estavam mal escritos. Porém, afirma o
pesquisador, no cinema e na literatura também existem trabalhos de qualidade
duvidosa:

8

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

Pode-se encontrar do melhor e do pior na HQ, mas ela provou amplamente que era
capaz de dar corpo a obras de uma qualidade equivalente ao que se faz em outras
áreas como o cinema e a literatura.(...) (MOLITERNI,1979:13)

No segundo, outro pesquisador francês esclarece que
Nós acreditamos que nos anos 70 a HQ iria encontrar seu lugar na paisagem
cultural. Estávamos enganados. Basta ver a maneira como a imprensa fala dela, ou
não fala, ou fala mal, uma vez por ano, por ocasião do festival de Angoulême...

(GROENSTEEN, 1998: 33)

Por fim, Waldomiro Vergueiro crê que o
entendimento da importância social das histórias em Quadrinhos implica na
aceitação da premissa de que elas cresceram e se multiplicaram porque vão ao
encontro das necessidades do ser humano, na medida em que utilizam um elemento
de comunicação que esteve presente na história humana desde o seu início: a
imagem. (VERGUEIRO,

1998: 120).

A imagem, portanto, seria algo inerente e necessário como produção do
homem. A racionalidade do ser humano contribuiu para exacerbar a linguagem escrita,
olvidando-se da necessidade premente do lúdico, do imaginário, e com isto pode ter
criado empecilhos para absorver outras modalidades de expressão e aceitá-las no
mesmo grau de importância que as estratificadas na sociedade, recusando o que
talvez lhe configurasse inerentemente necessário. Assim, as histórias em quadrinhos,
como forma primeira de contato da mente do homem com seus desígnios internos,
podem vir a resgatar e a auxiliar a sua completude, tanto em sua vida cotidiana,
quanto na sua formação educacional e cultural.
O fato de se atrelar as histórias em quadrinhos ao gosto popular (como cultura
de massa), pode bem ter sido um motivo para elas terem a pecha de subliteratura,
sendo desconsideradas como objeto literário ou de arte. Tal desinformação
generalizada se perpetua sem o menor conhecimento do público em geral. Porém, as
histórias em quadrinhos são objetos de arte e comunicação informacional, servindo
como reflexo de uma sociedade, transmitindo em suas páginas idiossincrasias e ideais
de cada nação e cultura.
Além de servir de reflexo de toda a sociedade, as histórias em quadrinhos
também podem vaticinar conceitos de vanguarda que só mais tarde poderão existir.
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Da mesma forma, autores como Alan Moore (1999) e Joe Sacco (1996) trabalham
muitas vezes quadrinizações com cunho de denúncia ou jornalístico. Estes autores
demonstram em seus quadrinhos como eles podem servir de fontes de informação
mais ousadas do que outros meios de comunicação, além de denunciar eventos que
não teriam muita repercussão em outros meios.
A verdade é que, também, a mídia em geral ainda não está preparada para as
histórias em quadrinhos, pois as desconhece como expressões, inclusive criadas para
o público adulto. Muitas obras podem ser apontadas como pertinentes a um público
maduro, exclusivamente: as tiras de quadrinhos das personagens Dilbert e Dogbert de
Scott Adams (1997) (crítica acerca do funcionamento interno das empresas); ou as
histórias em quadrinhos O Sistema, de Peter Kuper (que ilustra as interconexões
sociais e suas implicações nas vidas de toda a sociedade); e Os Inumanos, de Paul
Jenkins (que aborda a complexidade das relações políticas internacionais); Watchmen
(1999) e Do Inferno (2002) de Alan Moore, que, respectivamente, desfilam em suas
narrativas conteúdos científicos como a ciência fractal e a época vitoriana com sua
efervescência monárquica e social; Palestina de Joe sacco (1996), uma HQ
documental trazendo aos leitores o universo simbólico e real do conflito do orientemédio, e muitos outros. Estas obras se colocam como alguns parcos exemplos, de
uma vasta gama de material a ser mais bem apreciado pela crítica e o meio
acadêmico.
Conforme se advertiu, algumas histórias em quadrinhos têm níveis de leitura
distintos, ou seja, servem tanto para o público infantil, como para o juvenil e o adulto.
Nesta

categoria

encontram-se

algumas

histórias

em

quadrinhos

famosas

mundialmente, como as atemporais crias de Goscinny e Uderzo, Asterix e Obelix, que
situam o leitor em fatos que se repetem hoje em dia, apesar de suas aventuras se
passarem na antiguidade romana. Da mesma forma, algumas histórias em quadrinhos
- como as de Tintin, de Hergé, e as de Chico Bento, de Maurício de Souza -,
reproduzem fidedignamente os usos e costumes dos povos.
Em muitos quadrinhos encontram-se referências a mitos e arquétipos, além de
citações de textos clássicos e informações atualizadas com os novos avanços da
física moderna quântica, o que seduz e se torna ótimo material para ser usado em
salas de aulas, por dois motivos:

a) as histórias em quadrinhos atraem, pois têm imagens desenhadas aliadas a
textos, nem sempre refletindo ou narrando apenas o que está contido nos
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quadrinhos, sendo ricas em potencial de informação panvisual;
b) a educação formal e acadêmica, com base no sistema cartesiano, muitas
vezes exacerba os estudos de assuntos científicos fonéticos desconexos e fora
do contexto da vida humana, desprezando outras modalidades de expressão
que podem auxiliar num melhor desenvolvimento e equilíbrio triádico cerebral.
Partindo-se dessas premissas, entende-se que a aplicação das histórias em
quadrinhos ao ensino o torna mais prazeroso e condizente com os anseios íntimos do
ser humano - o qual não se contenta com a racionalidade cartesiana excludente e
reducionista -, ao mesmo tempo em que o ensino não perde sua característica de
profundidade racional, completada pela leitura dos livros teóricos e histórias em
quadrinhos que enfoquem os temas pertinentes abordados em aula.
Sabe-se, pois, que por meio das elucidações científicas atuais, graças ao
emprego das tomografias computadorizadas, a leitura da linguagem escrita fonética é
uma função predominante do hemisfério cerebral esquerdo, enquanto que a imagem é
do direito. Porém, novas e inusitadas constatações estão sendo feitas, como esta:
(...) experimentos de laboratório e estudos clínicos indicam claramente que a leitura
do chinês requer, para a identificação de seus morfemas-caracteres, uma alocação
de funções cerebrais, localizadas entre os hemisférios cerebrais direito e esquerdo,
um tanto diferente daquela que os leitores da Europa Ocidental e os leitores de
alfabetos fonéticos orientais usam para a identificação de palavras.

(SAENGER,

1995).
A questão de uma escrita fonética ser preponderante para o avanço científico
foi inclusive aventada quando
se cogitou alterar a escrita
chinesa ideográfica para uma
escritura

fonética,

imaginava-se

que

pois
os

ideogramas dificultariam um
mais

rápido

progresso

científico (OLSON, 1995). Mas
Fig. 4: GONICK (1989: 112): Atitude cinestésica de um chinês ao
“repetir” os gestos que o autor da arte ideográfica executou com as
pinceladas.

esta hipótese parece não ter
vingado, visto que na China,
que

emprega

a

escrita

ideográfica, não parece ter havido diminuição de compreensão e estudos com bases
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científicas. Porém, é sabido que a forma do chinês se relacionar culturalmente (fig. 4)
destoa das formas ocidentais, e que o povo japonês, aculturado com um aprendizado
tanto ideográfico e fonético, considera a leitura das histórias em quadrinhos quase tão
apreciável quanto a de livros.
Atualmente, os sistemas vigentes no mundo, incluindo o capitalismo liberal e
neo-liberal, e a tendência chamada globalização, buscam manter os fluxos comerciais
de forma generalizada, nivelando as culturas homogeneamente. Assim, as editoras de
quadrinhos japoneses, conhecidos como mangás, e norte-americanos, principalmente
os de super-heróis, buscam cada vez mais superar umas às outras, numa corrida
concorrente que visa, em primeira instância, o lucro das empresas. Porém, o que
pouco se discute é como se chegou a tal sistema, no qual a vida humana é tida como
um mero objeto e em que a distribuição, efetuada pelo sistema capitalista regido por
uma produção volumosa, falha em partilhar seus bens, propiciando duas rupturas:
uma na psique humana, com implicações psicossomáticas; e a outra, decorrente
desta,

graças

à

catastroficamente

visão
no

monista

meio

e

cartesiana,

ambiente

devido

às

que

acaba

atuações

por

influenciar

inconseqüentes,

reducionistas e compartimentadas de cada indivíduo da humanidade.
É possível que, nas recentes descobertas da neurociência, em que o cérebro é
formatado não só pelo gene, mas também pelo meio social, esteja implícita a questão
da estratificação de um paradigma cujo processamento mental tenha se estancado no
hemisfério esquerdo cerebral, a ponto de, conduzido pela porção central, e graças ao
rumo conduzido por uma ciência arrogante (cria deste pensar fragmentado) e muitas
vezes deficitária, o ser humano tenha diminuído algumas funções do hemisfério direito,
perdendo a capacidade de se compadecer. Ou, ainda, que tenha dirimido a
sensibilidade à estesia, e, assim, embarcado numa vida regrada apenas pelo
materialismo excludente.
O ensino até agora privilegiou a razão. No entanto, ao abandonar seus alunos
na sociedade, quando aptos a exercerem atitudes profissionais, o que se presencia é
um misto de pragmatismo mecânico, entremeado por curtos momentos de emoção,
muitas vezes desregrados e exagerados, como se o fossem para descontar as longas
horas diárias, e portanto semanais e mensais de um trabalho privado de criatividade e
emoção.
Pergunta-se então:
•

os livros didáticos nas escolas e nas faculdades, com suas literaturas
científicas lineares e poucos espaços para a emoção e a reflexão real,
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excluindo a arte e a fraternidade, estão sendo conduzidos de forma
realmente informacional e conteudística plena?
•

A inserção de outras modalidades de expressão, como as imagens ou, então, as histórias em quadrinhos de divulgação científica, mas
realizadas de forma condizente à sua estrutura como objeto de
expressão artístico -, não poderia auxiliar na modificação de uma
estrutura educacional anacrônica e dissonante à realidade sistêmica
que a própria ciência atual explicita?

O reconhecimento e a utilização das histórias em quadrinhos
Apesar de as histórias em quadrinhos terem sido pouco consideradas, sente-se que
algo começa a mudar. Há uma maior valorização delas, desde o final da década de
1990. Se antes eram alvo de perseguição e críticas, agora se encontram em uso nas
várias instâncias culturais e educacionais da sociedade. Sua linguagem e seus
elementos, como os balões de fala, costumam fazer parte de campanhas publicitárias
e de cunho social. Geralmente não se percebe o alcance que a linguagem
quadrinhística atinge, mas ela se infiltra em diversos segmentos da sociedade, como
na publicidade e eventos ou programas culturais (inclusive na televisão), e, embora
tenha seus elementos lingüísticos utilizados constantemente (principalmente o balão
de fala), os estudos acerca delas, em relação a seu uso, ainda são poucos, embora
estejam aumentando gradualmente. Em realidade, as histórias em quadrinhos, como
uma linguagem de imagem seqüenciada, acompanham o ser humano desde sua tenra
infância. É bem possível que haja uma introjeção na psique humana, da
seqüencialidade, como parte do todo: uma visão quântica, a partir de momentos
“quebrados”, fractalizados. Os bebês vêem girando a cabeça e os olhos, perscrutando
“quadro-a-quadro” tudo que está a seu alcance visual. Assim, sua mente vai se
formatando visualmente, compreendendo um elo sistêmico a partir de “momentos”
visualizados. Não seriam as histórias em quadrinhos reflexos desta matriz, desta
modalidade natural de se ver inicialmente o mundo, de se passar a reconhecê-lo
gradualmente?
De qualquer modo, afinal, a linguagem das histórias em quadrinhos está se
assentando como uma forma paralela de se melhorar o ensino tradicional: os PCN
(Parâmetros Curriculares Nacionais), como se mencionou, já aconselham a sua
utilização desde o final da década de 1990, e esta premissa traz novos rumos, tanto à
educação como aos valores culturais atribuídos às histórias em quadrinhos.
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Waldomiro Vergueiro (2006) atesta um aumento do número de teses na USP,
desde o ano de 2000 até agora: são mais de 13 teses e dissertações defendidas no
curso de pós-graduação, além de outros em andamento.
Em entrevista ao Blog dos quadrinhos, Vergueiro arrisca algumas razões para
este aumento:
Não

temos

uma

única

razão

para

isso.

Acredito

que

podemos

vislumbrar várias possibilidades nesse sentido: por um lado, a diminuição dos
preconceitos contra as histórias em quadrinhos fez com que fossem mais
bem aceitas como objeto de estudo na Universidade, enquanto, ao mesmo tempo,
mais alunos se sentiram motivados a propor temáticas relacionadas com os
quadrinhos. A par disso, não posso descartar o efeito do trabalho de várias décadas
de alguns pesquisadores da Universidade no estudo de quadrinhos - entre os quais
eu me incluo -, que tem seus frutos agora brotando e recebendo maior visibilidade
científica.

(VERGUEIRO, 2006)

As histórias em quadrinhos são produtos do cérebro humano e traduzem
modos de expressão livres que muitas vezes se ressentem de bases científicas.
Porém, muitos apreciadores de dos quadrinhos, principalmente do gênero de superheróis, sendo também formados em áreas científicas, estão integrando as teorias
plausíveis, e demonstrando veracidades e incongruências com exemplos de
linguagem gráfica sequencial. No Brasil, diversos pesquisadores já dissertam acerca
da ciência e sua proximidade com os quadrinhos (OLIVEIRA, 1997).
Mas, com o avanço da informação e o aumento da massa encefálica humana,
bem como o néo-cortex, que é exclusivo do homem, novas modalidades educativas
são necessárias. Não mais a linha dura estanque das aulas paradas com tons
monocórdios de professores aristocráticos racionais, representados no filme The Wall,
em que se demonstra um ensino decadente e asfixiante, privilegiando apenas a mente
racional, como se os alunos fossem robôs.
A física quântica das partículas acusa que estas são átomos e ondas, e também estão
de acordo com o novo paradigma de que o universo é autoconsciente, e que tudo se
influencia mutuamente. Assim, enquanto as formas de arte seguiram desenvolvendose de acordo com os períodos históricos, a história em quadrinhos, que também
seguiu por seus caminhos, primeiramente tímidos e depois, muitas vezes,
vanguardistas, agora pode começar a ser aceita como informação paralela para
auxiliar em certas modalidades educacionais, não apenas como muletas das
disciplinas, mas como informação imagética per si, que tem seu próprio valor e
funcionalidade educacional; enquanto os textos escritos fonéticos racionais podem
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dissecar minuciosamente dados com precisões técnicas e auxiliar os leitores em seu
desenvolvimento e manutenção da memória, bem como o compartilhamento de dados
e dispersão dos mesmos, as histórias em quadrinhos auxiliam no lúdico jogo da
educação, de uma forma distinta e plena de fatores enriquecedores, que só agora
estão sendo percebidos. Mas não se pode esperar apenas que os quadrinhos sirvam
apenas como formas de arte e comunicação imagéticas educacionais, pois então,
erroneamente, teríamos seu uso estanque apenas nas escolas e instituições de
ensino. Eles estão sendo usados inclusive em publicidade, o que confirma a
penetração que estão tendo na atualidade, principalmente junto ao público adulto.
Como se verifica, as histórias em quadrinhos começam a ter reconhecimento
amplo da sociedade brasileira, que, a despeito de ter consciência da problemática que
envolveu a sua utilização, as está consumindo na indústria, nas campanhas sociais,
na educação e no lazer. Assim, é de se salientar um fenômeno que ocorre no mundo:
as histórias em quadrinhos estão deixando de ser lidas largamente pela infância, que
vê nos computadores e video-games formas mais interessantes de entretenimento, e
passam a ser mais lidas pelo público adulto, sendo comercializadas também em
livrarias.
Em meados dos anos 1980, as editoras brasileiras começaram a enxergar este
filão, e lançaram vários títulos, entre europeus, brasileiros e americanos. Mas o boom
passou, e, a despeito das várias fases, o fenômeno mundial atual faz com que novas
publicações inundem as livrarias de todo o planeta, prenunciando não apenas mais
uma fase, e sim um assentamento valorativo das histórias em quadrinhos.
No Brasil, atualmente, está sendo possível testemunhar uma enxurrada de
lançamentos, independentes do padrão de quadrinhos de super-heróis e mangás que
pululam nas bancas. Por outro lado, a maioria dos lançamentos em livrarias se dirige
ao público adulto, e muitos outros títulos fazem parte de projetos educacionais, que
não se apresentam apenas no ensino primário e secundário, encontráveis em bancas,
mas também em formatos para livrarias.
Pode ser que este fenômeno tardio esteja intimamente ligado ao fato de serem os
quadrinhos objetos de arte e comunicação recentes, e pelo motivo do preconceito
anterior atrelado aos desenhos. Porém, desta feita, com o paradigma que se está
adentrando, sistêmico e não mais setorizado, é possível ver a importância das
histórias em quadrinhos aumentar cada vez mais, inclusive no meio acadêmico
universitário, em que até professores de distintas disciplinas e cursos, com base
nestes novos paradigmas, utilizam os quadrinhos como parte integrante de sua
didática, têm as próprias histórias em quadrinhos como parte integrante de suas
pesquisas e lecionam inclusive cursos abordando a Nona Arte.
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Assim, as histórias em quadrinhos começam a ser cada vez mais utilizadas nas
áreas de ensino, desde o básico ao universitário. Não só livros, como revistas, estão
se tornando mais ilustrados e com conteúdos que utilizam a linguagem dos
quadrinhos. Revistas de divulgação cientifica como Scientific American e de temáticas
variadas, como revistas que divulgam livros e literatura, também expandem suas
páginas com abordagens de quadrinhos.
Durante o processo de instauração do sistema racional cartesiano, e com a
evolução da palavra escrita fonética, tanto as expressões emocionais como a imagem
desenhada acabaram sendo subjugadas e apartadas do sistema educacional e
acadêmico, sendo que, somente de poucos anos para cá, estão sendo resgatados do
ostracismo unilateral e acolhidos como partes constantes do processo de formatação
mental e educacional que molda a personalidade humana. Assim, é natural que pouco
se conheça acerca do potencial informacional das histórias em quadrinhos, e, devido a
um engano, atribuir-se falso juízo de valor à sua leitura. No assentamento das histórias
em quadrinhos, que estão atreladas à tecnologia e à reprodutibilidade, elas foram
relegadas, a segundo ou terceiro planos, graças a um sistema racional excludente,
que precisa ser modificado. As artes, as expressões artísticas em geral, como
modalidades do hemisfério direito, precisam ser integradas à formação humana, a fim
de promover uma humanidade igualitária, e não “manca”, como tem sido.
A historia em quadrinhos é mesmo uma forma de arte e sua literatura dual,
imagética e escrita, é distinta de qualquer outra, podendo ser posta ao lado de todas
as manifestações artísticas e comunicacionais. Sendo assim, elas são mesmo um
gênero distinto da literatura - a literatura imagética - , e não devem ser colocadas
apenas como mediadoras de leitura para que as pessoas as substituam em fase
adulta, estritamente à leitura fonética ocidental. É necessário que as histórias em
quadrinhos ao público adulto sejam reconhecidas, além de serem divulgados pela
sociedade.
Da mesma forma, é importante ressaltar e dar a conhecer que as histórias em
quadrinhos estão sendo, na atualidade, editadas e publicadas em formato de livros e
álbuns, sendo vendidos em livraria, e resgatando um status que tiveram em seu início
de carreira, aos fins de 1800 e início de 1900, quando eram feitas no estilo cômico,
principalmente em forma de tiras de jornal, para adultos e não crianças.
Assim, é como se o fenômeno estivesse colocando sintomaticamente os
quadrinhos como modalidades definitivas de leitura também aos adultos, resgatando a
necessidade psíquica do ser humano de ler “imagens”, e atestando que a mentalidade
humana começa a sofrer modificações (possíveis graças à física quântica e seus
paradoxos).
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Saber ler desenhos e seqüências de quadrinhos é algo que se faz desde a
infância, quando os bebês ficam girando seus olhares para vários lados e seus
cérebros vão completando as “lacunas”: o mesmo que acontece nas leituras de
páginas de histórias em quadrinhos. Ainda assim, Thierry Groensteen (2004),
pesquisador francês desta forma de arte, atentou para o analfabetismo icônico que
deve ser debelado. Para ele, ler histórias em quadrinhos é algo que foi perdido graças
à desvalorização da leitura imagética, e precisa ser retomado (e ensinado), e, insistese, ainda mais, devido ao valor lúdico e necessário de comunhão do racional
(cartesiano) ao emocional (intuitivo-imagético).
As histórias em quadrinhos estão sendo elaboradas de forma autoral, como no
caso dos livros, e não industrial. Então, cada história em quadrinho tem um estilo
estético de traço oriundo de seu autor, que impõe à sua arte muito de seu
conhecimento, mas também de seu impulso nervoso cerebral, refletido no
aprimoramento técnico:
O Professor Denier Van Der Gon demonstrou, apoiando-se em medições eletrônicas
dos movimentos ascendentes e descendentes da mão, que os músculos e nervos do
artista executam, maquinalmente, as ordens de seu cérebro. Talvez até existam nele
matrizes parcialmente registradas. Logo, ao desenhar ou pintar espontaneamente a
imagem que está na sua memória ou fantasia, o artista converte-a em impulsos que
dirigem sua mão, livres de quaisquer outra influências

(TREVISAN, 2002: 38-

39).
Ou seja: assim como os escritores impõem suas marcas ao escrever suas
obras, o mesmo se dá com os desenhos dos autores de quadrinhos, o que acaba
causando uma fruição estética no leitor e até um cruzamento de informações entre o
seu universo cultural e as informações oriundas dos desenhos que são lidos. Portanto,
as histórias em quadrinhos têm um valor literário distinto da literatura escrita, mas de
igual valor cultural, crítico e informacional.
Com base nestes dados, registra-se a seguir, uma ampla variedade de
lançamentos que expõem as histórias em quadrinhos, tanto na forma de
entretenimento, como na de difusão educacional, atestando a profusão desta arte e o
alcance mundial que ela está tendo, seja no âmbito de leitura de entretenimento e
educação para o público em geral, inclusive adulto, seja como material de estudo da
própria linguagem das histórias em quadrinhos, ou, ainda, como material teórico que
utiliza quadrinhos como ilustração de conceitos pertinentes a várias disciplinas, e
ainda abordagens teóricas exclusivas de distintos assuntos, que se valem da
linguagem introjetada dos quadrinhos como fator difusor de seus conceitos.
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A título de demonstrar a magnitude e o potencial das histórias em quadrinhos
na atualidade, o aumento quantitativo e qualitativo das publicações em quadrinhos,
bem como seu alcance prospectivo, este item irá listar materiais que difundem as
histórias em quadrinhos e/ou materiais que se utilizam de sua linguagem, incluindo-se
revistas e artigos acadêmicos, livros impressos, Internet, e/ou grupos de pesquisa.
Há um vasto manancial de histórias em quadrinhos que tem pululado da última
década para cá. Para se perceber a mudança gradual que se opera, na reinserção dos
quadrinhos na sociedade, a listagem de obras a seguir os elencará da seguinte
maneira:
•

Material que divulga o potencial das histórias em quadrinhos (em revistas
especializadas de variados temas, congressos, etc);

•

Quadrinhos informacionais, didáticos, paradidáticos e de entretenimento,
inseridos em artigos acadêmicos, Internet, revistas e livros especializados em
diversos assuntos.

•

Livros teóricos que abordam as histórias em quadrinhos como ferramenta de
divulgação e estudo como viés transversal para outras disciplinas;

•

Livros que se utilizam os quadrinhos e/ou a linguagem de quadrinhos como
parte ilustrativa de seu corpo teórico.

a) Material que divulga o potencial das histórias em quadrinhos (em revistas
especializadas de variados temas, congressos, etc);
Revistas de divulgação de outros assuntos, como a Bien´Art (2005), que enfoca as
artes plásticas no Brasil e mundo, e a Bravo! (2004), que
estampa várias vertentes, desde as artes, o cinema, o teatro e a
literatura, trazem em algumas edições, além de quadrinhos de
uma página do escritor e quadrinhista Luis Fernando Veríssimo,
matérias acerca das histórias em quadrinhos. A
revista Nossa História (GONÇALO JR., 2005)
divulgou a matéria “Paixão infantil” (Fig. 5)
registrando os cem anos do lançamento da
revista pioneira O Tico-Tico, que marcou o

Fig: 5

início das revistas de histórias em quadrinhos no Brasil, tendo esta
perdurado 52 anos. Já a revista Entrelivros (CASALVARA, 2005), traz
Fig. 6

transposições da literatura em forma de quadrinhos.

18

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

Neste rol de publicações que cedem espaço, seja às histórias em quadrinhos,
seja artigos a respeito, a revista Pesquisa Fapesp (2005), em sua seção
“Humanidades”, traz o artigo A Nona Arte (Fig. 6) de Carlos Haag, em que se expõe a
importância atual da pesquisa referente às histórias em quadrinhos, alerta que há um
considerável aumento de teses, livros e pesquisas sobre o tema. Alguns meses antes,
na Pesquisa Fapesp (2004), Claudia Izique publicou um artigo demonstrando que a
pesquisa acadêmica está sendo divulgada com linguagens mais modernas e
acessíveis ao público (Fig. 7), salientando, as histórias em quadrinhos (Fig. 8).

Figs. 7 e 8:

Como se vê, revistas de temas distintos e enfoques díspares estão abarcando
as histórias em quadrinhos em suas páginas, retificando as falhas anteriores de
sequer notar sua existência. Além disso, congressos realizam-se no país, em que
núcleos de pesquisa ligados às histórias em quadrinhos são criados. O Intercom
possuia o Núcleo de Pesquisa de História em Quadrinhos, desde 1995, atualmente em
reestruturação, e existe um grupo de pesquisa sobre Mídia Visual na rede Alcar Alfredo de Carvalho, que também traz um grupo de pesquisa que aborda as histórias
em quadrinhos. As universidades e faculdades estão expandindo suas disciplinas. A
Escola de Comunicações e Artes (ECA) na Universidade de São Paulo (USP) possui a
disciplina optativa Oficina de Leitura Crítica de Histórias em Quadrinhos na
graduação e Histórias em Quadrinhos e Impacto Cultural: Enfoques Analíticos e
Teóricos na pós-graduação. Ela também conta com o grupo de pesquisas de
Histórias em Quadrinhos (NPHQ) fundado em 1990, e coordenado pelo por Waldomiro
Vergueiro (http://www.eca.usp.br/nucleos/nphqeca/site/home.asp).
Outras faculdades e universidades possuem disciplinas sobre história em
quadrinhos. Recentemente foi lançada pela Universidade Estácio de Sá, do Rio de
Janeiro, o primeiro curso brasileiro de graduação em Produção de Cartoon, Charge e
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Histórias em Quadrinhos que objetiva “formar produtores, editores, assistentes
editoriais, roteiristas, ilustradores e arte-finalistas que possam atuar de maneira
específica e/ou multidisciplinar na área de produção gráfico-visual, com ênfase em
histórias

em

quadrinhos”

(http://www.estacio.br/politecnico/cursos/prod_quadrinhos.asp ).
Outra publicação a também enfocar as histórias em quadrinhos foi a revista
eletrônica Com Ciência, que em sua edição de outubro de 2004, com o tema central
“Ficção e Ciência” dedicou dois artigos ao tema (VERGUEIRO, 2004; DIAS, 2004).
Com isso, verifica-se um panorama interessante e auspicioso para a pesquisa
das histórias em quadrinhos na comunidade acadêmica.
b) Quadrinhos informacionais, didáticos, paradidáticos e de entretenimento,
inseridos em artigos acadêmicos, Internet, revistas e livros especializados em
diversos assuntos.
O manancial de revistas especializadas se diversificou e ampliou muito nos últimos
anos, e, como reflexo de uma crescente revalorização e descoberta do potencial das
histórias em quadrinhos, está abrindo cada vez mais espaço para esta linguagem.
Revistas temáticas, como a Aventuras na História, trazem, quase em todas as
edições, uma história em quadrinhos ilustrando o assunto principal. A coleção Grandes
Guerras, pertencente à série Aventuras na História (2005), em recente número,
colocava em pauta o imperador francês Napoleão Bonaparte, e estampa em suas
páginas uma história em quadrinhos que ilustra determinado período das guerras
napoleônicas (fig. 9), situando o leitor no embate entre as tropas de Napoleão e os
Cossacos, demonstrando o grau de dificuldade que o exército francês encontrou
naquela batalha infrutífera (figs. 10 e 11). Noutra edição, a revista apresenta o caso
do jornalista Wladimir Herzog, assassinado na época da ditadura, reforçando a matéria
com uma página em quadrinhos (Fig. 12), de autoria do jornalista e quadrinhista

Figs.
209,10 e 11
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Maringoni.
A revista Galileu (VILELA, 2004) traz, além de uma profusão de imagens aliada
às reportagens, uma última página produzida pelos membros da escola Fábrica de

Fig. 12

Quadrinhos,

Fig 13

explorando questões da ciência quântica, como os imbricamentos do espaçotempo e universos paralelos, numa estética de quadrinhos atuais, em que elementos
do gênero super-herói se mesclam com os de
mangás (Fig. 13). A revista Sapiens, buscando
público similar à Galileu, também mantém em sua
última página, uma história em quadrinhos cômica,
que leva à reflexão. Outras publicações, como a
Espiritismo & Ciência (2005), cederam sua última
página

ao

autor

Márcio

Baraldi,

que

criou

personagens e temas ligados às questões da
filosofia espírita (Fig. 14). A própria revista Scientific
American, edição especial brasileira, nº 8 à p. 42, no
artigo Teletransporte Quântico, de Anton Zeilinger,
traz a história em quadrinhos intitulada As aventuras
de Alice & Bob (fig. 15), facilitando, de forma
imagético-humorística

o

entendimento

de

formulações teóricas.

suas

Fig. 14

Mas a questão da divulgação científica e das prospecções tem permeado os
quadrinhos desde o início do tema da ficção científica. Em setembro de 1961, por
exemplo Flash #123 foi a primeira revista a introduzir o conceito de universos
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paralelos, e também iniciou uma tradição de reunir anualmente heróis atuais e antigos
(Bittencourt). Assim, influenciados pela vasta influência do gênero da Ficção Científica
e dos quadrinhos de super-heróis, pesquisadores norte-americanos como Jay Hosler,
professor de biologia no Juniata College e entusiasta dos quadrinhos, desenvolveu
projetos que ensinam ciência com personagens que foram por ele criados
especialmente para tal fim (fig. 16). Hosler, ensina os princípios da biologia através de
quadrinhos já há mais de 5 anos e mantém o site Science cartoons, com várias
histórias de sua autoria.
Outro dos mais interessantes projetos de se unir ciência a histórias em
quadrinhos é o GT Labs - Your Source for Comics about Scientists, editora criada pelo
fã dos quadrinhos e engenheiro Jim Ottaviani, para as áreas de ciência e biografias de
cientistas, na linguagem de quadrinhos (fig. 17).
Na linha de informação e cunho social, existem vários sites que se utilizam de
quadrinhos com fins de disseminação informacional. Um deles, o We the people (fig.
18), uma organização dedicada à reforma política e justiça social, através do estudo,
ação do cidadão e organizações locais, busca trazer de volta a cidadania e a
proximidade fraterna e idealizada de um tempo em que as corporações ainda não
exerciam tanto poder sobre os indivíduos.
Outro trabalho interessante, é Comics with an attitude (fig. 19), da Finlândia,
cujo site esclarecedor adverte que as imagens das histórias em quadrinhos não
servem apenas às crianças, e tem por objetivo ensinar a elaboração de histórias em
quadrinhos para campanhas e/ou divulgações, como diz o próprio subtítulo da página
principal: um guia para o uso de quadrinhos no desenvolvimento da informação.
No site Ciência Hoje das Crianças (Fig. 20), existe atualmente uma série
idealizada pelo professor neurocientista Roberto Lent, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, com o quadrinhista Flávio De Almeida, que, em forma de história em
quadrinhos, introduz as crianças no universo da ciência, em específico no tocante aos
mecanismos da mente. Esta série já está sendo publicada. Verifica-se assim, um
trabalho promissor, pois traz informações atuais num campo que deve ser ministrado
aos futuros adultos, e que está em consonância com as novas descobertas da ciência
cognitiva.
Há histórias em quadrinhos dedicadas a programas sociais, bem como de
esclarecimentos e auxílios. O programa governamental Fome Zero buscou o
direcionamento por meio de vários caminhos, uitilizando personagens de Monteiro
Lobato, em revistas com o título Emília e a Turma do sítio no Fome Zero,
(VERGUEIRO: 2003). Mas a empreitada parece não ter vingado e a qualidade do
material impresso também parecia estar vinculada mais à questão do tema, e com
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menos elaboração no desenvolvimento de um enredo que prendesse a atenção dos
leitores, deixando a qualidade do roteiro aquém do esperado.

Figs. 15 e 16

Fig. 19
Fig 17

Fig 18

Fig.20
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Maurício de Sousa, que principiou com tiras em quadrinhos, construiu sua
história como empresário e quadrinhista, tendo influenciado toda uma geração de
leitores, atualmente tenta expandir seu trabalho com animações, mas também com
HQ de cunhos educacionais, como no projeto Você sabia? (Fig. 21), com as
personagens da Turma da Mônica, em cujas capas vem estampado um selo
advertindo que são revistas educativas recomendadas para trabalhos escolares. São
diversos números, e cada um traz uma temática em forma de histórias em quadrinhos
e passatempos, como descobrimento da América, Folclore, Independência do Brasil,
Literatura Infantil, Sistema Solar e outros. Maurício também enveredou recentemente,
associado à Fundação Dorina Nowill para Cegos, em livros em braile (fig. 22), para os
deficientes visuais.
Recentemente, o SEBRAE criou um projeto que parece estar mais próximo da
exploração da linguagem das histórias em quadrinhos: Revista SEBRAE a gente sabe,
a gente faz ! Vendas (fig. 23). Em oito revistas, produzidas pelo estúdio do autor
brasileiro Ziraldo Alves Pinto, foram às bancas histórias em quadrinhos bem
elaboradas em que cada revista trazia histórias fechadas, porém com um fio condutor
permeando todo o conjunto, passando informações abalizadas sobre como montar
uma micro-empresa, as denominações comuns burocráticas da área, e as tramitações
essenciais com relação ao uso financeiro e publicidade e propaganda, bem como a
questão das vendas e treinamentos de vendedores, além de todo o aparato que diga
respeito à questão. Na mesma linha, existem as revistas do personagem SuperDamasino, elaboradas para o curso do Complexo Jurídico Damásio de Jesus. São
histórias em quadrinhos muito bem idealizadas, em que se unem roteiro e arte de
forma humorada, semi-caricatural, sintetizando principais temas do curso de direito
promovido pela entidade (fig. 24).
C) Livros teóricos que abordam as histórias em quadrinhos como ferramenta de
divulgação e estudo como viés transversal para outras disciplinas;
Livros que abordam temas como filosofia, física e ciência, estão sendo atualmente
elaborados, levando em conta a divulgação científica com elementos populares, como
o livro a Filosofia dos Simpsons (IRWIN; CONARD; SKOBLE, 2004), que se vale desse
desenho animado como fonte de reflexão social. Diversos outros livros que se utilizam
de elementos dos quadrinhos se prestam a estudos, como: Super-heróis e a filosofia:
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verdade, justiça e o caminho socrático (MORRIS; MORRIS, 2005), The Physics of
Superheroes (KAKALIOS, 2005) e A Ciência dos Super-Heróis (GRESH, WEINBERG,

Figs. 21 e 22

Fig. 23

Fig. 24
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2005), que esmiúçam com exemplos, as possibilidades que existiriam em alguns
poderes de super-seres, muitos criados de forma compromissada no período
conturbado da recessão norte-americana. Todos esses livros serviriam como
paradidáticos na educação das áreas de ciências biológicas, exatas e humanas.
Dois outros trabalhos abordam a psicologia e a
religião, e servem na área educacional da psicologia e
religião, bem como na semiótica da comunicação:
Psicologia e História em Quadrinhos. (ASSUMPÇÃO JR.,
2001), analisando alguns elementos e personagens dos
quadrinhos, e Spawn o soldado do inferno: mito e
religiosidade nos quadrinhos (XAVIER, 2004) (fig. 25).
Espelhos Míticos da Cultura de Massa: Cinema, TV

Fig. 25

e Quadrinhos (ALMEIDA, 1999) faz um estudo das artes e da cultura pop indiana,
incluindo o valor cultural que as histórias em quadrinhos tiveram como função social
na Índia, ajudando a resgatar as mitologias que estavam sendo diluídas e apagadas
pela cultura ocidental.
Mafalda vai à escola. A comunicação dialógica de Buber e
Moreno na Educação, nas tiras de Quino (GOTTLIEB: 1996), é
outro livro (fig. 26), que trabalha os quadrinhos da Mafalda, de
autoria do argentino Quino, elucidando que podem ser utilizados no
teatro e na educação moderna, em contraposição à educação
formal e rígida. Embasa suas referências com os pensamentos de
teoria Psicodramática de Jacob Levy Moreno e da filosofia do
diálogo de Martin Buber.

Fig. 26

d) Livros que se utilizam de quadrinhos e/ou da linguagem de quadrinhos como
parte ilustrativa de seu corpo teórico.

Scientific American, Pesquisa Fapesp, História e outras são revistas especializadas
e/ou científicas que utilizam elementos da linguagem das histórias em quadrinhos
(como balões, requadros e seqüências) para ilustrar seus artigos. Além dessas
publicações periódicas, diversos livros fazem uso similar, em vários momentos de seu
corpo teórico, como pode ser visto pelo breve panorama exposto abaixo:
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Fig. 27,27-a e 28

Fig. 30
Fig. 29

Fig.32
Fig.31
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•

Semiótica Visual: os percursos do olhar (PIETROFORTE, 2004), analisa o
simbolismo nas artes, incluindo capítulos para a fotografia, pintura, histórias em
quadrinhos (Figs. 27 e 27-a), escultura, arquitetura e poesia. Além de discorrer
sobre

•

uma história em quadrinhos do autor Marcatti, também tece considerações a
respeito de ritmo em outra obra de Roko, autor brasileiro influenciado na linha
clara da estética franco-belga.

•

The mind & the brain: neuroplasticity and the power of mental force
(SCHWARTZ; BEGLEY, 2003) (fig. 28). Trabalha conceitos atuais a respeito
do funcionamento cerebral e mental, tentando ampliar as noções dos limites
humanos, em que pese o dualismo cartesiano e o sistêmico quântico. Insere
algumas ilustrações em meio às suas 500 páginas, mas em especial se utiliza
de uma narrativa seqüenciada imagética similar às dos quadrinhos, em duas
páginas, como um mapa mental, para descrever o funcionamento mental de
um paciente compulsivo-obsessivo, e os efeitos do que os autores chamam de
Efeitos Quânticos da Atenção.

•

O Universo Autoconsciente: como a consciência cria o mundo material.
(GOSWAMI, 2002). Neste livro, abordando a ciência quântica e os meandros
de uma abordagem científica, de uma possível interconexão entre a mente
humana e o universo, Goswami se utiliza em vários trechos, de elementos
estruturais das histórias em quadrinhos (fig. 29).

•

Isaac Newton e sua maçã (POSKITT; REEVE, 2001): faz parte de uma série
que enfoca personagens da ciência, mesclando, aos textos fonéticos teóricos,
ilustrações e também algumas páginas e seqüências em quadrinhos para
explicar os assuntos abordados.

•

Cérebro Esquerdo, cérebro direito (SPRINGER, DEUTSCH, 1998): aborda as
diferenças hemisferiais do cérebro humano e os problemas decorrentes de
pacientes com cortes nas comissuras. Utiliza algumas ilustrações e também
elementos das histórias em quadrinhos, em especial na explicação de um teste
visual aplicado a pacientes comissurotomizados (Fig. 30).

•

Interdisciplinaridade e Revolução do cérebro (GRECO, 1994): aborda as
fronteiras entre os paradigmas científicos e as novas revoluções das
descobertas científicas, incluindo programação neurolinguística (PNL) e
interdisciplinaridade, ilustrando com desenhos caricaturais, os três canais
segundo proposta da PNL (Fig. 31).
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•

Propaganda Subliminar Multimídia. (CALAZANS, 1992): analisa a questão
controversa da subliminaridade, utilizando uma história em quadrinhos para
estudo de caso.

•

A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana.
(MATURANA, VARELA,2003): traz em sua estrutura, diversas imagens, sendo
que algumas seqüenciadas, para ilustrar suas informações, ampliando os
significados de suas conclusões teóricas.

•

A new science of life: the hypothesis of formative causation. (SHELDRAKE,
1985): igualmente, completa suas explicações com diversos desenhos,
principalmente ao ilustrar a questão dos campos mórficos e morfo-genéticos.

•

Imagem: estética moderna & pós-moderna (RAHDE, 2000): aborda o estudo
das imagens como parte integrante e representativa das mudanças da visão
moderna, para a pós-moderna. A autora analisa a questão, utilizando-se de
histórias em quadrinhos, enfocando principalmente a estética de dois autores
que representaram duas fases distintas, como o modernismo de Alex
Raymond, com sua criação Flash Gordon, e Phillipe Druillet, cuja estética se
abriga no que ela classificou de pós-moderno, rompendo o paradigma da
modernidade (fig. 32).
Como se percebe, a gama de lançamentos de histórias em quadrinhos em

forma de livros, e destinados a todas as faixas etárias, especialmente aos adultos,
bem como os quadrinhos dedicados à informação e divulgação, está se tornando
muito ampla e abarcando todas as disciplinas. O material adulto que pode ser utilizado
em faculdades é agora muito maior que antes e pode ser encontrado em revistarias,
livrarias, ou ser adquirido por Internet. Os livros que abordam teorias concernentes à
própria linguagem das histórias em quadrinhos, como os de Scott McCloud,
Desvendando os quadrinhos (1995) e Reinventando os Quadrinhos (2006), bem como
alguns que ainda não foram publicados no Braisl, como The Aesthetics of comics
(CARRIER. 2000) e The language of comics: word and image (VARNUM, GIBBONS,
2001) engrossam a demanda de interesse acadêmico pela Nona Arte.
Como se percebe através da disseminação desses livros, as histórias em
quadrinhos têm sido bastante utilizadas nos procedimentos de pesquisa em diversas
áreas distintas, o que leva a valorizar seu conteúdo estrutural, elevando-as ao status
de arte.
Assim, buscando-se, enfim, a questão do retorno às origens, delineada por
Costa (2002), em que a ficcionalidade é necessária ontologicamente (para um retorno
à natureza da qual a mente humana se desatou com a evolução mental e do livre-
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arbítrio), e pedindo incessante reelaboração de mitos e histórias, de ficcionalidade,
bem como de uma mudança de paradigma do sistema clássico newtoniano e
cartesiano, para um paradigma quântico sistêmico, não fragmentário, defende-se a
inserção das histórias em quadrinhos nas salas de aulas dos templos do saber
universitários como forma de auxiliar nesta passagem. Neste sentido, propõe-se
não fragmentar o ensino, mas ampliar e modificar a metodologia, para que a didática
seja ampliada na modalidade não mais exclusiva da divulgação científica ausente de
emoção e expressividade. Rubem Alves (2001), um dos educadores brasileiros que
mais defendem um ensino que compreenda as artes e as poéticas, independente dos
cursos, defende este novo ensino sistêmico que traga a emoção, o envolvimento.
É preciso haver um reequilíbrio na interação triádica do cérebro (central,
esquerdo e direito), cuja problemática foi deflagrada com a exclusão da emoção, das
artes em geral, e da diminuição no valor informacional das imagens no sistema
educacional, que não atualizou sua metodologia, buscando-se elementos que auxiliem
na reestruturação deste ensino, em especial o universitário, cujo preconceito às
histórias em quadrinhos – possuidoras de uma gama informacional panvisual, já que
aliam frequentemente a imagem desenhada à escrita fonética ou ideográfica –, é ainda
gritante.
Os quadrinhos não são os únicos elementos que participariam para tal
mudança paradigmática, auxiliando numa reestruturação do cérebro triádico
neuroplástico, mas, por conterem a interação entre a imagem e geralmente o texto
fonético, se aproximam dos livros teóricos utilizados no ensino acadêmico e são
objetos de conteúdo geralmente atraentes. E por terem desenhos personalizados,
cujos estilos trazem as marcas de seus autores (marcas oriundas de uma integração
entre o cérebro emocional e racional, por meio da mão e dos movimentos no ato de
desenhar), sintetizam parte das modalidades de expressão que podem ser usadas
nesta nova educação sistêmica, auxiliando na transformação mental do indivíduo.
Para tanto, explicar-se-á no desenrolar desta tese o potencial imagético e
informacional das histórias em quadrinhos, definindo-se também os gêneros existentes
e a autoria, além de quadrinhos destinados também à divulgação científica, bem como
os de entretenimento, discutindo-se a hipótese de que possam ser de utilização
potencialmente didáticas na formação universitária. Assim,acredita-se que os
quadrinhos auxiliam na melhor utilização das áreas hemisferiais do cérebro, unindo
emoção e ciência, numa leitura distinta da estritamente fonética realizada nos livros
científicos e de divulgação, indicando-se algumas histórias em quadrinhos como
estudo de caso que possam ser usadas para tal empreendimento de virada
paradigmática.
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Objetivos

Geral

Demonstrar a importância e necessidade ontológica das histórias em quadrinhos como
uma linguagem panvisual de expressão informacional e de auxílio no equilíbrio triádico
mental.

Específicos

1. Demonstrar que a ficcionalidade e a imagem são importantes para o resgate
ontológico humano;

2. Expor a mudança paradigmática de uma ciência mecânica, fragmentária, como
é a cartesiana, para a ciência quântica, sistêmica, e as novas descobertas da
ciência cognitiva da mente neuroplástica, com base no cérebro triádico
suscitando elementos que possam corroborar no auxílio da atualização na
educação universitária;

3. Demonstrar como as histórias em quadrinhos, por serem uma linguagem
artística de alto potencial informacional e compreenderem um conjunto
panvisual de imagens desenhadas e textos fonéticos, além de fazerem parte
da

psique

humana,

podem

servir

como

elemento

diferenciado

no

estabelecimento desta nova educação, destinada ao nível universitário;

4. Inserir a valorização da subjetividade, da emoção e das expressões artísticas
para a vida cultural humana, incluindo especialmente as histórias em
quadrinhos no mesmo rol das outras expressões (como a literatura, artes
plásticas e gráficas, cinema etc);
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5. Inteirar o adulto, principalmente o acadêmico (aluno, professor, bibliotecário),
da importância informacional das histórias em quadrinhos, permitindo-lhe
atingir o entendimento da linguagem e conhecimento de obras de temáticas
adultas que poderão ser utilizadas em conjunto aos livros teóricos.

6. Identificar e analisar algumas obras de histórias em quadrinhos de divulgação e
entretenimento nas áreas das ciências, para utilização universitária.

Hipóteses


A partir do momento em que o livre-arbítrio principiou a fazer parte do ser
humano, o sofrimento de ter se apartado da mãe natureza o obrigou a elaborar
ficcionalidades e imaginar mitos que pudesse comungar, buscando preencher
este sentimento de perda e morte. As histórias em quadrinhos, fazendo parte
destas

elaborações

e

expressões,

apresentam-se

como

necessárias

ontologicamente e plenas de informação;



Com a mudança de paradigma para a física quântica, a interferência da mente
humana na pesquisa incluiu a subjetividade e instaurou o indeterminismo e a
incerteza, modificando a posição do homem e a realidade; diminuindo a
primazia da escrita fonética racional científica, rechaçando outras formas de
expressão que não “objetivas” ou tidas como “emotivas”.



O pressuposto de que os hemisférios cerebrais lêem distintamente as
informações (as imagens são lidas pelo hemisfério direito e a escrita fonética
pelo esquerdo, conforme se verifica pelas tomografias computadorizadas) gera
idiossincrasias culturais que funcionam diferentemente no cérebro humano
triádico (porção central – pragmática; hemisfério esquerdo-racional e direitointuitivo), dando supremacia a determinadas expressões e desconsiderando
outras. Assim, as histórias em quadrinhos são postuladas como não-científicas
por conterem imagens, e, erroneamente, são tidas como fontes irrelevantes de
informação para o arcabouço da ciência cartesiana.



Existem histórias em quadrinhos autorais adultas, de vários gêneros literários e
também de divulgação e de entretenimento;
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As histórias em quadrinhos são expressões artísticas panvisuais que englobam
a imagem e geralmente a letra fonética, atuando em ambos hemisférios
cerebrais, sendo justamente por esta posição que elas devem ser inseridas no
ensino acadêmico, inclusive no universitário, já que elas podem auxiliar no
restabelecimento salutar da mente triádica e neuroplástica.

Metodologia
Pesquisa bibliográfica sobre o assunto principal, incluindo histórias em quadrinhos, a
mudança de paradigma científico do cartesiano clássico ao quântico, evolução,
funcionamento e resposta de lateralizações de hemisférios do cérebro e a
necessidade da imagem para uma nova educação sistêmica.
Com base nesta pesquisa:
•

Elucidar as possibilidades de utilização das histórias em quadrinhos como fonte
distinta de informação no meio educacional, em especial no universitário, de
forma paralela e complementar ao ensino tradicional baseado nas leituras de
textos fonéticos.

•

Proceder a uma classificação das histórias em quadrinhos quanto a seu caráter
de informação:

•

o

de entretenimento.

o

divulgacional;

Eleger e analisar algumas histórias em quadrinhos autorais publicadas, de
entretenimento e de divulgação científica, que sirvam como exemplos de
material expressivo cultural, a serem utilizadas em paralelo aos livros no meio
acadêmico universitário, procedendo à análise de seu conteúdo, e indicando-as
a cursos de faculdades específicas, de acordo com sua(s) temática(s).
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CAPÍTULO 1 – FICCIONALIDADE E IMAGEM COMO INFORMAÇÃO DE
COMPLETUDE

Fig. 33
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1.1. A ficcionalidade e a imagem como necessidades ontológicas sociais

A espécie humana gregária é fruto de uma evolução da natureza, que em primeira
instância parece ser originada apenas da matéria física. Porém, sendo esta nada mais
que uma condensação da energia, o corpo e mente humanos englobam desde a
matéria conhecida, ou seja, todos os elementos constituintes deste planeta, sendo
físicos ou não, bem como as inomináveis energias existentes (e desconhecidas) do
cosmo.
O fato de possuir uma autonomia e poder agir no planeta de forma exemplar,
forneceu à espécie humana o direito ao usufruto de todas as matérias primas,
manipulando-as a seu bel-prazer. Isto só foi possível graças a um corpo bípede, e
mãos cujos dedos permitem intervenções, comandadas por uma consciência eclodida
de uma mente que, segundo consenso da ciência atual, é fruto de um cérebro – um
“processador” neuronal, ápice de um evolver de bilhões de anos, que se encontra
baseado desde um princípio formador e os primeiros seres vivos (células simples).
O homem é um ser vivo animal, chamado pela ciência de mamífero superior,
pois tem uma particularidade que o distingue: a racionalidade que o inclina a um
suposto livre arbítrio. Seus atos são dados de acordo com uma incessante elaboração
de fatos, que pedem intervenção freqüente na natureza externa, de modo a equilibrar
sua ânsia de viver.
Aliás, este é um dado a se ponderar: o homem considera a natureza como algo
externo, alheio a si mesmo, esquecendo-se de que ele mesmo é parte desta
existência (isto se ampliou sobremaneira à época de Descartes). Tal modo de agir e
pensar formatou a humanidade desde quando ainda estava principiando sua escalada
evolutiva. Este percurso se deu com uma base racional e se orientou por uma
construção mental inicialmente mítica e mística, para depois ser reconsiderada, já que
os “segredos mágicos” foram sendo desvelados através de uma incessante
elaboração crítica (e empírica) da espécie humana.
Para De Gregori (1999), há mesmo um funcionamento triádico do cérebro
humano, com a lógica racional ou formal (hemisfério esquerdo do cérebro), a lógica
irracional ou pensamento selvagem: a lógica da fé (hemisfério direito) e a lógica dos
fatos, da força, do bom senso, do lado comum (porção central). O autor trabalha com
uma teoria triádica do cérebro, em que no homem, à parte central cerebral (porção
réptil), atou-se, na evolução, a parte direita e esquerda, conferindo às sucessivas
camadas, modalidades de raciocínio que penderam diferentemente em várias fases
das humanidades, culminando numa exacerbação do cientificismo, mas sob o jugo de
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um pensar pragmático central (reptiliano), em detrimento das modalidades “não
lógicas” do hemisfério cerebral direito.
O filme “2001: Uma odisséia no espaço”, de Stanley Kubrik, baseado na obra
homônima do escritor de ficção científica, Arthur C. Clarke, expõe de forma curiosa o
que poderia ter sido o princípio da racionalidade humana, em confluência com os
mistérios sempre existentes do universo. No enredo, primatas em estado de transição,
próximos então dos hominídeos, presenciam a chegada de um imenso monólito negro,
que vem dos céus. Ao pousar, algo ocorre aos seres, que, curiosos, buscam entender
o que seria aquela aparição, tão destoante do que estavam acostumados em seu
universo ainda primitivo. Após certo tempo de interação visual e contato entre os
hominidas e o objeto retangular, algo parece ocorrer na mentalidade daqueles seres
primitivos, e um impulso primordial de “autoria” parece se manifestar: um deles toma
um osso e descobre a “ferramenta”, ou a “arma” e mata outro de seus, eclodindo numa
pequena batalha. O vencedor descobre assim um princípio de livre-arbítrio, ao mesmo
tempo em que se satisfaz ao sentir o poder (o que se coaduna com a ascensão da
razão central, do ego e do poder masculino que permeou quase toda a evolução
histórica da humanidade). A apoteose da cena se dá quando o vencedor joga o osso
aos céus e urra, atestando ali uma nova aurora. O filme, em seguida, corta a cena e
mostra o espaço sideral, expondo a imagem de uma estação orbital de formato que
lembra o osso, na mesma posição em que a última cena o colocou no ar (sintetizando
o avanço que decorreu desde aquele princípio pré-histórico até o futuro de 2001),
lembrando um simbolismo fálico inerente ao homem e ao poder.
O monólito que serve de referência a esta mudança paradigmática pode servir
de metáfora à religião e ao que a ciência representa. Deus, para a maioria das
religiões, além de um princípio de poder, traz perene também a racionalidade, a
trindade (o triângulo perfeito, distinto, entretanto do quadrilátero configurado pelo
monólito). Porém, o monólito, com seus quatro lados e formas precisas (retas),
destoantes assim, das reentrâncias caóticas da natureza, também simbolizaria o
princípio da racionalidade incutida na mente antes primitiva, do antepassado do
homem histórico. Ora, acredita-se que os símios descendem de um mamífero do
tamanho de um esquilo, e similar a um musaranho. As mudanças evolutivas
trouxeram, por exemplo, olhos posicionados mais à frente da cabeça, e a inteligência
expandiu o córtex cerebral, abrindo caminho aos primatas. Sabe-se também que a
ordem dos primatas inclui os lêmures, símios e macacos, mas estes, bem como o
homem, descendem de um ancestral comum, mas que a ciência ainda desconhece.
Assim, apesar de todas as descobertas até a atualidade, certos fatos são ainda
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incógnitas, e abrem possibilidades e especulações imaginativas, ficcionais, como esta,
aventada pelo escritor Clarke e trazida ao cinema por Kubrik.
O historiador Arnold Toynbee (In ROHDEN, 1985:40) diz que o egocentrismo
foi angariado com grande esforço pelo gênero humano, que se antes era uma espécie
subordinada ao universo, desliga-se parcialmente e se estabelece como um poder
autônomo, lutando de todas as formas para que o universo satisfaça seus propósitos
egoístas. Este “desespero” é misturado a um sentimento de “perda” que precisa ser
readquirido: Bill Moyers em entrevista com Joseph Campbell (1990), conclui, sob a
assertativa de Campbell, que as narrativas (contações de histórias), são realizadas
para que os seres humanos harmonizem suas vidas com a realidade em que vivem.
1.2. Uma gênese da vida e da metáfora
Mas a aventura da vida se reflete na própria história oficial acadêmica, que é contada
pela espécie humana de diversas formas, tanto objetiva (sistema cartesiano), como
subjetiva (a partir de um contexto pessoal e psíquico cultural).
Oficialmente, o princípio de tudo foi uma explosão universal, o big-bang, teoria
proposta por George Gamow em 1947, que, apesar de ainda não estar completamente
comprovada, prevaleceu sobre a teoria do universo estacionário que tentou desbancála (MARTINS, 2001:157-163). No big-bang, há aproximadamente 15 bilhões de anos,
houve um início da matéria através da expansão de uma luz (energia) “explodida” por
ter estado hiperconcentrada (COUPER; HENBEST, 1998:10). A partir de então
começa a haver o tempo, contrariamente à teoria do “universo estacionário” que crê na
infinitude de tudo. Estudos atuais, porém, recrudescem uma nova teoria distinta: que o
“big-bang” não foi o único, e sim um de uma série infinita. Assim, o universo (ou
universos) se expandiria(m) até a morte térmica, para depois ocorrer novamente de
forma cíclica.
De qualquer forma, esta explosão inicial, na qual a espécie humana é inserida,
lançou a matéria inicialmente como radiação de micropartículas, os fótons, dando
início aos neutrinos e aos elétrons (positivos e negativos), e por fim aos prótons.
Prótons e elétrons originaram o hidrogênio, cujos átomos aglutinados tomaram a
densidade de uma imensa nuvem que posteriormente se dividiu em milhões de outras,
dando origem às galáxias. Nas etapas iniciais destas galáxias (chamadas de
protogaláxias) advieram as estrelas (proto-estrelas: criadas sob o efeito das forças
gravitacionais das protogaláxias). Diversos fatores, como condensações, reações
termonucleares e variações de temperatura conduziram ao acendimento das protoestrelas, tornando-as estrelas. A partir de então, elementos químicos mais complexos
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que o hidrogênio ejetaram-se desta estrela, e começaram a ser burilados, formando
uma nuvem concêntrica, que, com a ajuda da gravidade, se subdividiu e formou os
corpos planetários, dentre os quais a Terra (J. E. Charon in GRECO, 1987:22).
O planeta Terra tem uma idade de 4 ou 5 bilhões de anos, e o homem, mais
próximo de um ser evoluído, datando de 2 milhões de anos atrás (homo habilis),
possui, de certa forma, todos os estágios anteriores da evolução, seja ontológica ou
filogeneticamente: energia, matéria viva, animal, metazoário, cordado, mamífero,
placentado, primata, antropoideo, hominoideo, homo e sapiens (GRECO, 1987:26).
O homem, então, também resulta da síntese evolutiva cósmica. Nele,
coexistem todos os sistemas agregados desde a origem “material”.
A matéria inanimada não parece ter o poder de se comunicar (atualmente,
apesar disso, crê-se na possibilidade de, mesmo a matéria, possuir algum nível de
consciência) e nem os animais podem exercer um estatuto de observador participante,
diferentemente do homem, que estabeleceu com isso formas únicas de comunicação.
Aliás, o processo de evolução do hominídeo, que o fez sair das copas das árvores
para buscar alimentos, devido às intempéries da natureza, tornou-o bípede, e aos
poucos, também carnívoro (em realidade, onívoro, quando antes era apenas
herbívoro). Assim, no decorrer deste processo, e a partir de um elo perdido ainda não
encontrado, aventa-se que este hominídeo, que foi se destacando da natureza, e
passando a ter uma consciência diferenciada, também sentiu necessidade de retorno
ao seio maternal da natureza, pois agora seu sofrimento era “consciente”, e isto o
atormentava. Em grupo, este homem sentiu igualmente a vontade de comungar deste
sentimento com os seus.
Assim, a necessidade humana de comunicação remonta à pré-história, em que,
como se sabe, antes de tomar a forma da linguagem escrita, teve sua gênese nos
traços desenhados nas grutas onde se abrigavam nossos antepassados. Ainda assim,
antes do homem começar a “rascunhar” nas areias ou paredes, ele principiava sua
comunicação através dos gestos, associados a sons guturais. No entanto, após a
criação dos alfabetos, as civilizações passaram a registrar de forma mais contundente
na matéria suas epopéias, principalmente através dos textos. Tais textos também
utilizavam figuras, ou então eram substituídos pela iconografia pura, como nas
narrativas bíblicas pintadas em seqüência dentro das catedrais - cavernas
arquitetadas -, a fim de poder fazer a ponte de comunicação com o grande público
iletrado. Neste sentido, é interessante frisar que estas pinturas, tanto nas igrejas, como
nas cavernas, continham o princípio da narrativa visual das histórias em quadrinhos
modernas...
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Assim, todas estas intenções comunicacionais nada mais eram do que
tentativas de manter viva a chama da cumplicidade, de se perpetuar a cultura, da qual
surgiu a própria necessidade ontológica humana de resgatar o idílio perdido, a partir
do instante em que o homem se viu destacado da natureza.
Para Cristina Costa (2002:9), “segundo filósofos como Jean-Paul Sartre e
Merleau-Ponty, psicólogos como Jacques Lacan e antropólogos como Lévi-Strauss, o
homem teria, em algum momento da sua história, vivenciado um processo único de
ruptura com a natureza.”. Este processo abriu um precedente, em que tal separação
desconfortável se traduz até hoje em mitos que repetem esta cisão, como uma busca
de algo que permanece na estrutura interna humana:
esse desligamento de uma situação primordial na qual estivera imerso foi sentido
pelos primeiros hominídeos como uma grande perda, associada contraditoriamente
a idéias do nascimento, condenação e desterro. Há milênios o homem relembra em
seus ritos esse momento em que, ao deixar o paraíso, rompe com a natureza
generosa e abundante, com a reprodução indolor e com a imortalidade.

(COSTA,

2002:9)
Em muitas lendas, os homens foram criados pelo sopro divino e moldados de
barro. Tal oralidade repetida se condensou pela ficcionalidade com diversas
roupagens, aproximando-se da descrição bíblica:
A descrição nheengatu apresenta grande semelhança com a origem do universo
descrita no Genesis (o início da Bíblia judaica). Nos dois casos, há um início de
trevas, existem certas “águas” primitivas e surge uma divindade invisível, que vai
originando todas as coisas e que irá formar o homem a partir do barro, soprando
sobre ele para lhe dar a vida. (MARTINS,

2001:9).

A bíblia descreve a “tentação” de Adão e Eva, como uma transgressão às
ordens superiores divinas. Como metáfora, a maçã seria o princípio racional, o
“monólito” que pousa e interfere e se deixa como uma tentação para influenciar o
homem. Ao “provar” do fruto do bem e do mal (conhecimento racional, autoconsciência), o homem (e a mulher) foram expulsos do “paraíso” (se desconectaram
de um agir natural da natureza), e tiveram que usar seu livre-arbítrio como forma de
obter alimento e abrigo, com o diferencial de não mais viver o momento presente
(como os animais), e sim o “eterno” devir, a busca egóica e egocêntrica de algo
olvidado.
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A ficcionalidade, assim, pode ser entendida como a elaboração de conceitos
imagéticos, “de histórias que reconhecem o poder da ficção na transformação da
realidade, ou, ao menos, na elaboração de conflitos envolvendo a vida dos homens”
(COSTA, 2002).
Com esta linha de raciocínio, o homem, vendo-se forçado a compartilhar tal
vivência com seus semelhantes, tem buscado na comunicação a ponte para seu
resgate, para seu entendimento e posicionamento nesta nova situação de vida (figs.
34 e 35):

Figs. 34 e 35: GAIMAN, JONES, 1990. História em quadrinho que mostra uma tribo em que seus membros tecem
narrativas míticas transmitidas de geração em geração.

Desta forma,
A comunicação é a ponte que integra subjetividades através de ferramentas de
linguagem – os signos, as técnicas e as tecnologias comunicativas. (...) A
comunicação transforma-se, assim, em veículo que liga interioridade e exterioridade,
reconstituindo o elo perdido entre o homem e o mundo que o rodeia. Em razão
disso, a expressão humana dirige-se para o real, constituindo-o, impregnando-o de
um simbolismo que o acultura e o torna partilhável. (COSTA,
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Ora, esta partilha, que dos ritos, da oralidade e escrita tomou vida e
continuidade necessárias para a reconstituição desta perda do homem, também foi
assegurada na forma de desenhos.
Ao mesmo tempo, a evolução mental do homem, que teve vários apogeus, caiu
numa religiosidade obscura na época medieval, com sua posterior substituição no
Renascimento por uma nova forma de pensar. Esta forma perseverou, principalmente
no mundo ocidental, na racionalidade e nos fundamentos científicos calcados em
Descartes, culminando no reducionismo da ciência newtoniana, para, enfim, dar lugar
à era atômica e aos novos paradigmas da ciência quântica e da visão ecológica do
homem hodierno. No entanto,
desde que Descartes, com base em suas especulações a respeito da “verdade
primeira” (sobre a qual a filosofia seria reconstruída), excluiu as disciplinas
humanísticas da filosofia, o problema da imagem foi, não só negligenciado, como
também excluído das cogitações filosóficas. O processo, que deriva da descoberta
de uma verdade primeira, só pode mostrar caráter racional. Assim sucedeu que, com
o começo do pensamento moderno racional (isto é, científico) e patético (isto é,
retórico), iniciado por Descartes, os discursos foram separados da ciência filosófica e
a arte da oratória, ou seja, a linguagem figurada, foi excluída.

(GRASSI,

1978:13)
Porém, as descobertas científicas foram se postulando de acordo com a
própria atualização do homem, e, embora algumas tenham sido elaboradas de forma
intuitiva até, na Grécia, com os atomistas (MARTINS, 2001:47), recrudesceram na
época do Renascimento, e tomaram forma a partir das teorias darwinistas e das leis
da física postuladas por Isaac Newton, através de uma adequação inquisitória
batizada de cartesiana (graças às reflexões de Descartes):
Como sabemos, a física clássica e o modelo mecanicista encontram-se baseados
nas teorias de Descartes (1596-1650) e Newton (1642-1727). O mundo, segundo
estes grandes pensadores, seria uma grande máquina complexamente composta de
partes, que funciona sob a égide de determinadas leis necessárias – válidas a todo e
qualquer tempo – e universais – em todo e qualquer lugar. A partir de suas obras foi
sendo desenvolvido um método analítico que procurava dividir os fenômenos da
natureza em partes menores, com o objetivo de facilitar e simplificar a sua
explicação. A este procedimento – assumido por gerações e gerações de cientistas
de todas as áreas do saber – chamamos reducionismo. (PRATES,
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A atualização científica veio com uma nova maneira de “ver” o universo,
através dos físicos contemporâneos a Albert Einstein, que junto a ele transformaram o
paradigma newtoniano (lei da ação e reação) no novo paradigma da teoria quântica e
da ciência fractal, onde nada mais é absoluto, pois depende de uma relação entre
objeto observado e observador, e de uma probabilidade existencial corpórea ou
ondulatória das micropartículas. Dessa forma, foi com a exacerbação do racionalismo,
impulsionado a partir do Renascimento europeu e consolidado durante o positivismo
comtiano,

da

Revolução

Industrial,

e

do

reducionismo

científico

pós-

Descartes/Newton, que se construíram as bases desta nossa civilização atual
(principalmente a ocidental). Para Auguste Comte, filósofo francês, só por meio da
ciência poderia o homem assegurar um progresso em todos os setores. Seu
pensamento coincidiu e influenciou o caráter “positivista” das revoluções científicas e
industriais da passagem do século XIX ao XX (BARSA, 1979).
Na realidade, no afã do deslumbramento científico, o ser humano tem-se
pautado por uma retórica exagerada acerca da importância informacional do texto, em
especial o científico, encarando como irrelevantes a imagem, a poesia, o sentido
figurado e os escritos poéticos: “A palavra escrita estava se tornando mais
especializada, abstrata e elaborada...cada vez menos como figuras.” (MCCLOUD,
1995:144).
Porém, o que se configura no cérebro humano ao nível mental resulta de uma
interação do homem com os objetos que o rodeiam: átomos em conjunção numa
realidade que, em instância microscópica, se configuraria extremamente distinta da
visão de nossos olhos e da maneira
como os atomistas gregos supunham
a forma atômica (fig. 36). A arte, por
exemplo, a partir do expressionismo
já não se coadunava só com as leis
da física (do realismo cartesiano).
Mesmo os pintores impressionistas
tentaram fazer com que o homem
“visse” de outra forma os momentos
distintos das paisagens, intentando
passar

as

“sensações”

de

uma

realidade “real” que seria visível na
natureza, em diferentes momentos
da incidência da luz solar, apesar de

Fig. 36: Para os atomistas gregos, os átomos tinham formas
geométricas. (MARTINS, 2001:47)
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toda a lógica e funcionamento cartesiano. Eles queriam representar não a cena e a
paisagem somente, mas o impacto emotivo da visão daquela cena em dado instante.
(LUMER, LUDOVICA, 2004:87).
De qualquer maneira, sendo a visão algo imperioso no homem, a imagem se
coloca de suma importância à sua mente, inclusive antes da invenção da escrita:
Durante milênios, as imagens levaram os homens a entrar em um sistema de
correspondência simbólica, ordem cósmica e ordem social, muito antes que a escrita
linear viesse a compor as sensações e as cabeças. É o caso dos mitogramas e
pictogramas do Paleolítico, quando ninguém sabia “ler e escrever”. É também o
caso dos egípcios e dos gregos, após a invenção da escrita. Os vitrais, os baixorelevos e a estatuária transmitiram algo do cristianismo às comunidades de iletrados.
Estes não tinham necessidade de um código de leitura iconográfica para apreender
as “significações secundárias”, os “valores simbólicos” do ajoelhar-se, da Crucifixão
ou da trindade divina. Essas imagens, e os rituais a que estavam associadas,
afetaram as representações subjetivas de seus espectadores e, por aí, contribuíram
para formar, manter ou transformar sua situação no mundo.

(DEBRAY,

1993:54)
Debray confirma a importância da imagem como elemento que auxilia numa
interação entre o humano e a realidade. Para Sartre (1985), a imagem é um elemento
vital da vida psíquica. As imagens estão em tudo: é conhecida a técnica de
neurolinguística, que aplica a “brincadeira” teste, na qual se pede que o interlocutor
“não pense em macacos”. Ora, a palavra tem uma carga semântica que remete a seu
objeto: mal se pronuncia a palavra, a mente do ser humano, que é triádica, segundo
MacLean (Greco, 1987,27) confirma automaticamente a visualização imagética do
objeto mencionado, embora o pedido tenha sido o de não recordá-lo.
A realidade, porém, teria concepções diferentes para o Ocidente e o Oriente:
condenamo-nos, igualmente, a não perceber o quanto permanecem problemáticas e
incertas as relações entre o que os ocidentais – mas somente os ocidentais –
chamam de realidade e imaginário (LAPLANTINE;

TRINDADE, 1997:45).

Estes mesmos autores aludem, ainda, a diversas teorias e concepções em
relação ao imaginário, à imagem e à função, citando análises antropológicas,
psicanalíticas, semióticas, substancialistas, tentando uma conciliação e convergência
do tema. Já Ernesto Grassi (1978:13) especula em defesa de um retorno à linguagem
figurada,

à

re-apropriação

do

caráter

imagético

na

evolução

científica

e

comunicacional humanas, aparentemente tão importante para a completude do
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homem, mas abandonada desde Descartes: o pensamento cartesiano cindiu a mente
do corpo, e assim, com um regramento racional, permitiu um estudo científico e
rigoroso de todo o universo, abandonando, porém, o subjetivismo e envolvimento do
pesquisador, refletindo em todas as extensões humanas e causando um sistema
educacional unilateral e fragmentário.
Campbell (1990:10) afirmou que o conteúdo educacional é apenas informação
e tecnologia, e não sabedoria, que estão contidas nas mitologias dos povos. Os mitos
não são ficções irreais de lugares e eventos que só existem na mente fértil humana;
antes, a realidade tridimensional podia ser apenas uma das realidades de outras
dimensões, que são conjeturadas de forma séria pela física atual. Neste sentido, a
física quântica abriu as portas para um novo modo de pensar a existência (conflitando
com a questão newtoniana e cartesiana) e traçando paralelos entre seu funcionamento
paradoxal e as filosofias orientais (Capra:1990). Permitiu, assim, novas tecnologias e
abordagens, que são igualmente utilizadas pela arte.
André Parente (1997), pesquisador de novas mídias, tem projetado veículos de
“imersão” que estão bem próximos do binômio arte/ciência; filmes como Matrix e Abra
os olhos, caminham para este desvelar e comunhão da ciência “virtual”, com as
informações passadas poeticamente, ficcionalmente. Da mesma forma, as tecnologias
atuais tentam incluir as “sensações” simuladas de realidade em seus jogos virtuais e
de imersão; ainda assim, o deslumbramento perpassa por visualizações de paisagens
inóspitas, mundos “exóticos”, infra-mundos, e até cores mais “reais” que as da
realidade, conforme anuncia uma página publicitária de telefone celular: ”nem a
realidade tem imagens tão perfeitas” (VEJA, 2002:81).
Artistas e pesquisadores têm se dedicado a tentar afastar os preconceitos e
incoerências resultantes de fracas análises, quer seja por parte de públicos leigos,
quer por parte de profissionais desatentos e/ou desatualizados. A questão da cisão
ofertada pela ciência, que se seguiu após Descartes, começa a ceder terreno para um
mundo em que o pesquisador influencia a realidade física (por meio das partículas
atômicas), e as próprias concepções acerca do cérebro e processamentos mentais
começam a se modificar. Aponta-se, por exemplo, a realidade virtual, uma realidade
potencial, que coincide com a questão da re-elaboração imagética e ficcional,
abordada anteriormente por Cristina Costa (2002) e retomada por André Parente
(1997):
Se a experiência do ciberespaço está destinada a nos transformar não é porque ela
vai substituir a realidade por uma realidade cibernética, uma realidade simulada,
mas porque o ciberespaço é uma inegável lembrança do fato de que somos
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condicionados para, desde muito cedo, ignorar e negar que nossa subjetividade é,
por si só, uma simulação hiper-realista. Nós não cessamos de construir e reconstruir
modelos do mundo em nosso mente, usando os dados fornecidos pelos nossos
órgãos dos sentidos e pela capacidade de processamento de informações do nosso
cérebro e das nossas linguagens. Habitualmente, pensamos no mundo como “algo
fora de nós”, mas o que percebemos é fruto de modelos cognitivos que existem
apenas em nosso cérebro. (PARENTE,

1997).

A ciência atual tem cada vez mais certeza de que o mundo e o universo de que
se compartilha a presença física são resultantes de uma “intromissão”, uma
interferência co-construída entre o homem e seu derredor. Pesquisadores como
Rupert Sheldrake (1991) estão mais convictos de que o planeta, a natureza cósmica,
enfim, existe em um estado anímico, vivo, contrastando com as premissas
newtonianas e cartesianas de um universo maquinado e de funcionamento puramente
mecânico:
Que diferença faz pensar que a natureza é viva em vez de inanimada? Em primeiro
lugar, isso solapa as suposições humanistas nas quais se baseia a civilização
moderna. Em segundo lugar, proporciona um novo sentido ao nosso relacionamento
com o mundo natural e uma nova visão da natureza humana. Em terceiro lugar,
torna possível uma ressacralização da natureza. (SHELDRAKE,

1991:203)

Sheldrake parece corroborar a necessidade imanente do homem de se reatar à
natureza, que deixou de ser “viva” (principalmente com a instauração do racionalismo
científico, prefaciado pelo cartesianismo), e agora retoma um posto que parecia ser
idêntico ao do homem em sua vivência primitiva. Assim, é interessante frisar, como
aponta Durand (1993:21), que “a imaginação, como aliás, a sensação, é refutada por
todos os cartesianos como a mestra do erro”, enquanto que a própria ciência cogita
variantes imaginárias como forma de ilustrar conceitos existentes, bem como
especulativos acerca das próprias possibilidades científicas, como se ilustra a seguir.
Um exemplo interessante é a “Máquina de turing”: o matemático britânico Alan
Turing, em 1950, achava que até o fim do século XX as máquinas “pensantes" já
seriam fato. Mas Turing inquiria como o ser humano julgava a inteligência, para poder
classificar uma máquina de “inteligente”. Para isso, ele propôs um teste que chamou
de “jogo da imitação" (Imitation game), que consistia em uma pessoa se imaginar
numa sala, capaz de comunicar-se por um terminal com outra pessoa e um
computador (figs. 37 e 38). Durante a conversação digitada, transitando em variados
assuntos, como literatura, arte, o clima etc, as respostas de ambos (humano e
máquina) teriam que ser inteligentes e de difícil distinção entre quais seriam as
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Figs. 37 e 38: A Máquina de Turing (Arte de G. Andraus)

respostas da inteligência artificial e quais a do outro humano. Por esta teoria, quando
não mais fosse possível tal distinção, as máquinas “pensantes” estariam existindo.
(DREXLER, 1987, 64-82).
O desenho, a pintura, a escultura,o teatro, o rádio, a TV e o cinema, e agora
as tecnologias híbridas não são só extensões de um homem mental e físico
(MCLUHAN, 1969), mas também manifestações que simulam as realidades objetiva e
subjetiva: nas narrativas escritas, a ficção é o encontro e confronto do “mundo do
texto” com o “mundo do leitor”, habitando o imaginário e produzindo imagens (BABO,
2000).
O imagético e sua influência em nossas atitudes ainda podem ser respaldados
pela censura que um crítico aplicou a Ernesto Grassi, segundo ele mesmo comenta:
Nossa era racionalista, pretensamente à mercê do ‘Logos’, se manifesta
primariamente através da imagem, da propaganda e ‘ordem’ advertentes, da retórica
dominante e não, através da linguagem escrita para exortar a consciência ao
pensamento crítico e diferenciado. (in
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Grassi ainda completa, enfatizando a influência que exercem as artes
(portanto, o fator emotivo) na psique humana:
Os efeitos óticos, gesto-mímicos ou musicais da propaganda, do reclame nas
revistas, filmes, rádio e televisão, determinam nossa vida pública de forma muito
mais acentuada do que livros escritos com lógica e diferenciação.

(GRASSI,

1978:18).
E ainda consegue colocar em xeque o potencial da linguagem:
Toda língua, cujas raízes se encontrem diretamente no primitivo, é puramente
semântica; ela não demonstra: ela refere-se ou indica – como a linguagem dos
mitos, das religiões, do evangelho (da pregação), das sibilas, dos profetas, dos
poetas. (...)
Assim, a própria linguagem semântica tem sua origem numa “visão” imediata,
imperativa, indicativa. A linguagem leva ao limitar da visão daquilo que se impõe;
portanto, toda linguagem básica indicativa tem também um caráter teórico, pois
“theõrein” significa olhar, “theõrós” é o observador nos Jogos Olímpicos. Aqui
chegamos ao âmago da insuficiência da linguagem. (GRASSI,

1978:75).

Se ficcionalidade, como afirma Nicola (1994:19), deriva do substantivo “ficção”,
“cuja palavra provém do latim fictionem significando ‘ato ou efeito de fingir’, simular”,
as expressões artísticas - e estão inclusas nestas, as histórias em quadrinhos -, que
unem a escrita ao desenho, são uma manifestação da ficcionalidade, uma
estratificação dos contos e mitos, e trazem um compartilhamento de suas mensagens
pelo resgate do lado intuitivo, do prazer e da emoção, estando perfeitamente de
acordo com a vontade humana de recontar seus ritos de uma maneira imagéticoficcional, não por meio de uma retórica científica.
No caso das histórias em quadrinhos, pode haver certa influência no
aprendizado e memorização, uma vez que a imagem, como se verá, aciona áreas
distintas dos hemisférios cerebrais, diferentemente do que se obtém durante a leitura
de textos exclusivamente fonéticos, de ordem cartesiana. Porém,
a ficção não se opõe à realidade dos fatos nem à sua objetividade, apenas a
apresenta a partir da subjetividade que a vivencia. Existem outras formas subjetivas
e indiretas de experimentar o real como o sonho e o devaneio, mas a ficção
distingue-se deles por sua dialogia e interlocução. Enquanto sonho e devaneio se
mantêm aprisionados na subjetividade, a ficção se realiza como a plena comunhão
entre ela e tudo que existe fora dela – o mundo e as subjetividades que o percebem.

(COSTA, 2002:12).
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Neste caso, qualquer manifestação comunicacional, quer seja por meio de
narrativas orais, de folhetins romanescos, do teatro, das séries ficcionais de TV, do
cinema, do vídeo, da música, da poesia, e das histórias em quadrinhos, tem um
caráter de re-apropriação de um lugar “mental”, cujo alcance tem sido obstaculizado.
Representa a reaproximação do homem e de seus congêneres a um suposto “paraíso
perdido”, a sua reintegração na natureza. E, por ser a visão um dos sentidos mais
importantes ao homem, a ficcionalidade, a imaginação, e mesmo a imagem figurada
representam uma ponte altamente necessária, que pode se dar também pelas
histórias em quadrinhos e seu imaginário:
O imaginário não é um mundo à parte da realidade histórica, em que há uma gama
de imagens e representações que não façam parte da vida. Ao contrário, esse
campo icônico e figurativo influencia diretamente nossos julgamentos, nossas formas
de viver, trabalhar, morar, vestirmos, alimentarmos, compararmos, medicarmos, de
expressar nossas crenças religiosas ou políticas, de organizarmos nosso cotidiano e
escolhermos nossas atividades e profissões, e enfim, de construirmos nossas
práticas culturais em toda sua diversidade e complexidade

(PAIVA, 2004:26-

27).
Já Ernesto Grassi parte de uma explanação acerca da distinção do homem e
do animal, no que concerne à sua formação, para explicar porque elabora o imaginário
e o fantástico:
Vimos que a diferença fundamental na estrutura do conceito de “formação”, no
homem e no animal, é o fato do animal já estar “formado” nos seus modos de
comportamento – ele vive sempre na tensão que as diversas molduras colocam para
o seu comportamento. Mas como o homem precisa procurar esta moldura e o
significado de sinais importantes, ele se vê diante de perguntas, dúvidas e tentativas
“fantásticas” para fazer frente ao desafio da interpretação. (GRASSI,

1978:61).

Esta busca de “molduras” reforçaria o conceito do distanciamento do homem
de sua natureza original, a expulsão do “Paraíso”, conceito também abordado por
Cristina Costa (2002). Com este raciocínio, explica-se também o mecanismo mental
do homem na concepção de suas idéias, lembrando Grassi (1978:61), que eîdos
significa figura, imagem. E assim, “a compreensão das “idéias”, conseqüentemente, foi
chamada pelos gregos de “theoria”, ou seja “vista” ou “visão”.
Como afirma ainda Grassi,
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a linguagem racional tem suas bases numa linguagem pré-racional, arcaica, na qual
o elemento pictórico, e com ele o elemento “visual”, tem papel preponderante. Como
resultado, uma linguagem desse tipo deve, por razões muito fundamentais, mais do
que por razões “literárias”, utilizar-se da metáfora como uma transferência de
expressões que são tomadas do domínio dos sentidos e, especialmente, do “visual”.

(GRASSI, 1978:83).
Desta forma, como se vê, as palavras depõem, em sua origem, a um retorno à
valorização da imagem, logo, de uma idéia, que está metaforizada em uma alegoria,
em uma ficção, que se desdobra, como na narrativa ficcional e lendária das Mil e Uma
Noites, em uma ficcionalidade. Aliás, essa coletânea de contos exemplifica
metaforicamente, de forma clara, a função das narrativas, já que implica numa
contação diária (noturna, no caso), de um enredo que faz a manutenção da vida da
princesa, como algo imperioso e vital, já que adia sua morte, noite após noite, graças
ao poder sedutor de suas narrativas.
Se o “rito” da oralidade permeia a história da humanidade e passa a ser
registrado por meio dos desenhos e depois pela escrita, como uma informação em
substituição à memória, e tal rito tem em si a reprodução de arquétipos universais, que
podem ser retomados sempre, esta manifestação necessária - a manutenção da ficção
-, que se reproduz atualmente em todos os veículos midiáticos, reflete-se também, de
forma única e plena de ser explorada, em quaisquer outras modalidades de
expressão.
De fato, as concepções mais atuais da ciência buscam não mais o objetivo
pragmático de uma vida mecânica em que tudo funciona em um nível apenas
cartesiano, mas também um envolvimento subjetivo, para que a realidade tenda a ser
melhor construída, visto que até então, apesar da “consciência” destacada do homem,
seu livre-arbítrio inconseqüente criou desequilíbrios na natureza, que chegaram a um
grave estado, graças às tecnologias industriais e ao consumo desenfreado e
irresponsável.
Desta forma, as concepções acerca da mente humana também estão sendo
reelaboradas e reestudadas, graças, principalmente, à tomografia computadorizada.
Com este afastamento do sistema reducionista cartesiano, mesmo tabus que não
eram levantados pela ciência tomam novo corpo, como os estudos acerca de estados
mentais alterados, incluindo o aprofundamento nos processos de cura e fé religiosas,
já que se descobrem alterações neurofisiológicas bastante impactantes em indivíduos
que meditam (MARINO JR: 2005). Assim, o imagético, os mitos e as fantásticas
lendas que são atribuídas às antigas civilizações (e ainda aos povos ditos primitivos)
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podem, na verdade, além de ser parte de um aparato psíquico da mente humana que
deseja se reconectar, constituir também um resquício imemorial de algo ainda difícil de
ser precisado, mas que inegavelmente influenciam na estrutura mental humana.
De Gregori (1999) afirma que, dos três processos mentais eclodidos na
humanidade, foi o do lado direito que auxiliou a humanidade a descobrir e penetrar
outras dimensões além da realidade tridimensional. Este foi alavancado por pessoas
que se tornaram líderes religiosos autênticos, como Zaratustra, Buda, Lao-Tsé, Moisés
(os mais antigos).
Porém, as formas iniciais religiosas datam de 40 mil anos atrás, quando
emergiu o comportamento do homem moderno. Enquanto os egípcios acreditavam em
centenas de divindades que controlavam o destino humano (e da natureza), e os
gregos, em Deuses que mostravam fraquezas e defeitos idênticos aos humanos, além
de muitas outras variações entre os sistemas míticos, as respostas religiosas tendem
a um fundamento similar para as mesmas questões existenciais de morte,
renascimento e criação do mundo, enigmas por oposições (vida e morte, criação e
destruição) e a tentativa de conciliação destas.
Para Giannetti (apud TEICH, 2004) esse processo é muito menos lógico e
racional do que se supõe imaginar: “A formação de crenças é afetada por forças
misteriosas, pelo homem subterrâneo que nos governa em segredo”, explica ele.
“Esse ser é movido pela paixão, por propensões psicológicas, por projetos existenciais
e por sentimentos. Para ele, a satisfação dos instintos mais básicos e remotos estão
acima da razão”.
Manhart (2006) descreve casos em que pesquisadores como Andrew Newberg
e Eugene G. d´Aquili, estudando monges em meditação e freiras franciscanas em
prece, fizeram o registro da atividade no lobo parietal (responsável pela orientação
espacial e senso do próprio corpo, que induz à consciência de onde termina o humano
e o resto do mundo começa), concluindo que a atividade naquela área se reduziu
bastante durante o ato meditativo. Com isto, postularam, então, que os sentimentos de
religiosidade têm base neurológica, estando inscritos no cérebro. D´Aquili reconheceu,
assim, o “imperativo cognitivo” para descrever a função do cérebro de dar significado
às coisas. Da mesma forma, ainda segundo Manhart (2006) os fisiologistas Michael E.
McCullough e David B. Larson estenderam este “imperativo cognitivo” ao conceito de
anseio ontológico, em que o pensar incessante que faz com que se criem histórias,
mitos e explicações do desconhecido é um objetivo do cérebro de forçar a
compreensão do mundo, em vez de simplesmente aceitá-lo como é.
Essas pesquisas, graças à tomografia cerebral computadorizada, ainda levam
em consideração que a matéria (cérebro) é formativa da mente. Porém, discordando

51

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

destas noções ainda cartesianas, muitos pesquisadores crêem que o ser humano, em
essência, tem origem além da material, e por isso elaboraria incessantemente estas
ficcionalidades, buscando retornar, de alguma forma, ao seio do qual se desconectou.
Raul Marinho Jr. (2005) lembra que a percepção de se ter um eu (um self ou alma)
reside na memória, banhado pelos mananciais das emoções, e não da razão.
Assim, como por ora não há comprovação cartesiana da existência de uma
alma (ou mesmo de um espírito superior), e nem que a mente possa elaborar a massa
cinzenta (apesar de que se sabe que a matéria é luz em vibrações mais lentas), não
se pode negar o estatuto da possibilidade de a ficção ser tão verossímil quanto a
aparente realidade.
Ademais, um trabalho como o que se está efetuando nesta tese, que busca um
esclarecimento e posicionamento em relação ao ser humano, não como um ente
exteriorizado apenas e sim interiorizado, cujas buscas externas refletem suas
inquirições internas, pede, segundo Santos Neto (2006) e em consonância com a crise
contemporânea que se tornou visível em todas as áreas da vida, um olhar pela
antropologia filosófica, que atua no campo da busca de respostas à condição
ontológica humana.
E este é o caminho atual, ao que se pode perceber, mais importante de todas
as tentativas de se traçar respostas aos anseios que acometem o homem, desde
sempre, inclusive desde quando ele só sabia partilhar histórias míticas, sem o
entendimento racional delas.
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CAPÍTULO 2 - EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA: DE UM PARADIGMA A OUTRO

Fig. 39
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2.1. A evolução histórica da ciência (da clássica à quântica)
A caminhada humana rumou para uma elaboração conteudística que, embora tenha
começado pela mitologização e doutrinação religiosa, culminou pela racionalização e
conceitualização. Neste processo, a ciência alcançou tal status de importância que se
tornou o dogma substituto do espiritualismo medieval.
Porém, a fase inicial da ciência deu logo vez à ciência moderna, originada no
século XVII com a revolução científica por meio, principalmente, de Galileu, Newton e
Descartes. Naquele período, começou–se a acreditar que a ciência física seria
matemática pura, e que nela se resolveriam todas as questões que surgissem.
Porém, a mudança que se operou na visão da física, na passagem do século XIX para
o século XX, trouxe uma nova física e novos postulados, em que a natureza (física)
poderia se mostrar paradoxal e assombrosa.
Agora, após a descoberta do universo quântico e das incertezas e
probabilidades geradas desta visão sistêmica, os consensos científicos se dão não
mais com base numa exatidão total à matemática pura, mas, sim, a estatutos
conceituais desenvolvidos a partir de modelos matemáticos, que possam descrever as
realidades. Capra (1990) confirma, com isso, que somente a ingênua opinião popular
acredita que os cientistas possam provar tudo. Na realidade atual, são aproximações
das verdades que nutrem a ciência.
Mas para se compreender como se deu tal passagem e a influência que as
mudanças paradigmáticas trouxeram à visão científica, a fim de entender como elas
influenciam a atualidade, segue-se uma descrição dos movimentos principais que
ocorreram neste fluxo da ciência, incluindo desde a visão grega até a quântica e o
desenvolvimento das representações da estrutura do átomo.

2.1.1 Ciência e vida
A vida é resultante de uma explosão primordial, que a ciência humana, como produto
e observador desta ignição cósmica, batizou de big-bang. Embora este princípio
universal inicialmente tenha sido pensado como um momentum único, a ciência já o
repensa como um evento cíclico de sístoles e diástoles numa repetição infindável.
A humanidade, como parte integrante da natureza e resultante desse processo
universal (o pó estelar), carrega uma história de acontecimentos que formataram sua
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existência, enquanto que a ferramenta eclodida da evolução, o cérebro, se configurou
como o mais delicado e promissor dos objetos da própria pesquisa.
A evolução da inteligência e consciência humanas compreendeu diversas fases
paradigmáticas: desde a manifestação filosófica dos gregos, que ajudaram a
estabelecer um status quo ocidental, à interferência pungente da mística religiosa da
Idade Média, que reinou durante muito tempo sobre a, ainda em desenvolvimento,
racionalidade do hemisfério cerebral esquerdo.
Um dos pontos importantes do progresso tecnológico humano resultante da
inteligência, e impactante à vida, marcou época na primeira revolução industrial, no
século XIX, com o uso da eletricidade e da energia térmica, tendo caminhado para
máquinas de rendimento de calor com a apropriação da entropia, graças a 2ª. Lei da
termodinâmica. Esta lei, por sua vez, pressagiou a noção de desordem, as
probabilidades e a incerteza que germinaram na física do século XX (CAMPOS,
2003:17). O telefone e os motores elétricos pavimentaram o caminho da comunicação,
os veículos de rodas e de asas, além da possibilidade de conservação de alimentos. E
com o advento e incorporação da fotografia, a escrita ganhou novos rumos, numa
“sedutora dimensão icônica” (CAMPOS, 2003:18).
Mas

este

fenomenológicas.

evolver
Allègre

não

foi

privado

(2000:135-143)

de

contribui

transformações
para

uma

e

mutações

cronologia

do

desenvolvimento da ciência, sintetizando as seguintes fases:
•

de 3000 A. C. até o início do Império Romano, por volta de 200 A. C.: uma
ciência mixada à religião;

•

de 200 A. C. até os séculos XIII e XIV: há uma estagnação gradual no
ocidente, e cisão entre religião e ciência, enquanto que na China prosseguem
os avanços científicos (cuja derrocada nos campos da ciência se instauraria a
partir do ano 600 D.C., graças principalmente ao culto exagerado do
confucionismo e à burocratização excessiva).;

•

a partir do século XIII: o Ocidente principia aos poucos sua ascensão
científica, instaurando as universidades, que nasceram da iniciativa privada.
Houve colaboração dos árabes, que entre os séculos XI e XII, trouxeram, a
matemática da China e da Índia, ressuscitando a física aristotélica, enquanto a
Igreja ocidental a tinha proibido. O embate entre ciência e religião também se
repete no Islã, embora a primeira domine nesse período;

•

e enfim, do século XIV em diante, apesar das irrupções com a igreja, a ciência
tradicional já está instalada no Ocidente.
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Embora Allègre não o mencione nesta síntese, pode-se inserir, como parte
integrante deste desenvolvimento da ciência, mais um tópico neste pequeno resumo
cronológico:
• a física quântica do século XX, que propiciou uma elaboração tecnológica
avançada graças ao esmiuçamento do universo atômico, permitindo a
visualização cerebral e facultando novas posições - novos paradigmas - em
face das recentes descobertas, unindo a biologia à física e a relação humana
com a natureza (ecologia).
Todavia, ao mesmo tempo em que os fatores científicos contribuíram
especialmente ao bem-estar físico do homem, os desvelamentos propostos pela
ciência culminaram numa dessacralização da história do mundo e do universo, em que
tudo

se

tornou

desprovido

de

significação

própria

(ALLÈGRE,

2000:7),

redimensionando as questões míticas e religiosas que antes eram enfatizadas. Porém,
um embate entre a religião e a cientificidade recrudescida após o Renascimento criou
uma cisão que só está passando a ser revista a partir de teorizações contemporâneas,
com base nos paradoxos evidenciados pela física quântica. Teóricos de distintas
áreas, como físicos e biólogos, têm asseverado questões como a dessacralização da
natureza, a despeito de ainda persistir um sentimento íntimo no ser humano, na forma
de uma obscura nostalgia que busca o retorno à natureza (SHELDRAKE, 1991:33).
Seria o mesmo impulso que estaria por trás do desejo peremptório do homem de
concretizar idéias que assolam com constância a sua mente: o de desvendar os
segredos da vida e do universo.
Mas, para se compreender as mudanças que têm ocorrido à vida humana, e
seu impacto na natureza (por conseguinte, o meio-ambiente), é preciso compreender a
trajetória do espírito cientificista e suas mudanças paradigmáticas, que operaram
mediante transformações do processamento cerebral (impulsionadas por uma questão
ontológica acerca da consciência e da mente, que apenas começou a ser
compreendida).
Estas informações pressupõem também a base para se compreender porque a
Arte deve ser utilizada como parte de um ensino sistêmico, e não mais estritamente
racional e linear, resquício de um paradigma unilateral, estanque e mecanicista, como
o foi a ciência newtoniana, também chamada de clássica, que configurou uma
utilização exacerbada do hemisfério esquerdo.
Pode-se perceber a preocupação com respeito a estas questões, já que a física
clássica foi o caminho que antecedeu um novo paradigma na ciência. Um paradigma,
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segundo Kuhn (2005:13) formata-se com empreendimentos científicos que explicam
situações e possibilitam modelos que são aceitos pela comunidade científica,
universalmente. Assim, o que se supunha fato e imutável para a ciência mecânica
newtoniana, teve novo paradigma com a ciência da relatividade, graças a Albert
Einstein e seus contemporâneos, que auxiliaram nos primeiros passos para a nova
física, destronando a desatualizada visão estanque das leis universais. Essa nova
teoria que incluía o relativismo, distinto de uma ciência objetivamente estanque, abriu
caminho para um novo modo de pensar a existência, que encontra eco nas
disposições da física quântica.
Assim, devido às implicações que ora se operam na humanidade graças a
novos estudos científicos, principalmente com relação ao cérebro e à mente, o trajeto
evolutivo da ciência será, a seguir, revisto sinteticamente, a fim de se compreender o
novo paradigma que se está estruturando, e que modifica e amplia a visão humana de
sua posição no planeta (e no universo), traçando novas metas e caminhos, ainda a
serem desvelados, distintos de todo padrão de vida a que a humanidade se
acostumou até agora.
2.1.2. Os passos rumo à ciência atual
A evolução da vida trouxe os primatas mais ou menos há 70 milhões de anos, tendo o
surgimento dos antropóides (primatas com alguma semelhança ao homem) ocorrido
somente há 16 milhões de anos. Porém, os conhecimentos humanos acerca do
próprio homem retrocedem melhor apenas até há 5 milhões de anos atrás, permitindo
averiguar que foi a partir desse período que viveram antepassados passíveis de serem
classificados como hominídeos - mais especificamente os homo habilis, há 2 milhões
de anos.
Como se sabe, a história da ciência tem passado por diversos paradigmas e as
crenças vêm evoluindo para fatos. O Gênesis bíblico descreve a criação do céu e da
Terra de uma forma unívoca, o que, aliado à falta de informação e capacidade de
discernimento humano até certo período da história, contribuiu para o geocentrismo,
só se modificando tal visão a partir do embate entre a Igreja e Galileu Galilei (fig. 40).
No início das civilizações, as observações celestes a olho nu faziam com que
os homens cressem que os astros planetários fossem regidos por deuses (ou que
mesmo estes eram astros), tendo a astrologia nascido das relações entre fatos que
aconteciam na Terra e eventos no firmamento, como, por exemplo, a passagem de
cometas e eclipses. No princípio da astrologia e dos dons proféticos, ligados à
Mesopotâmia e China, foram se estratificando observações mais acuradas, enquanto
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a argúcia e inteligência humanas aumentavam (a
utilização do hemisfério esquerdo, então), devido
à utilização de suas habilidades, inclusive e
principalmente manuais. A cosmologia originada
daquelas observações e as lendas sumerianas,
bem como relatos bíblicos, culminaram na
cosmogonia grega, e também nos inquirimentos
e

desenvolvimentos

filosóficos

e

científicos

daquela civilização que precedeu a romana.
Na China antiga, o ser humano era visto
como elemento de redes sociais múltiplas:
família, comunidade e estado, diferente dos
gregos que viam o homem como separado
(liberdade individual). Então, da dinastia Han

Fig. 40: Pateta como Galileu Galilei

(206 a. C. a 220 d. C.) até o fim do império, em
1912, a doutrina do estado na China foi o Confucionismo, baseado nos deveres
sociais, em que não se apreciavam debates públicos. A sociedade chinesa era bem
avançada em relação à grega na Antiguidade, no que se refere às técnicas, mas as
invenções (bússola, navio rápido etc) nasceram de ensaios intuitivos e não de
elaborações de modelos com verificação empírica (KÜHNEN, 2004:28).
A filosofia e a religião faziam parte de um mesmo sistema de pensamento no
pensamento grego do século VI a.C. Para os sábios da escola de Mileto, seu objetivo
girava em torno da natureza essencial das coisas, da physis, do qual derivou o termo
Física (CAPRA, 1983: 23). O monismo norteava a visão dos integrantes dessa escola
grega, assemelhando-se às antigas filosofias chinesa e indiana. Tal fato transparece
na figura de Heráclito, que via uma interação dinâmica entre os opostos, a qual
denominou de Logos. Mais tarde, os gregos elegeram um princípio divino acima dessa
unidade, resultando num Deus pessoal, e tendendo a um pensamento dualista,
característica do pensamento filosófico ocidental (CAPRA,1983: 24).
Embora os gregos ainda não tivessem o método científico, suas inquirições
eram realizadas através de rigorosos raciocínios, mediante discussões filosóficas,
muitas vezes de caráter especulativo e contraditórios à natureza. Porém, os lemas do
“conhecer a si mesmo” e o “não excesso em tudo”, eram mandamentos que
sintetizavam as preocupações filosóficas da época, junto ao platonismo que defendia o
saber como condição necessária ao fazer do homem. Já o pensamento aristotélico
propunha uma epistemologia baseada numa ordem e coerência para explicar a
realidade imanente.
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É interessante, nesse sentido, como a imaginação e a intuição humanas
conseguem, muitas vezes, conceituar fatos que podem atingir veracidade muito tempo
depois, possibilitada pela tecnicidade correta para as mensurações. A causa provável
pode ser uma retenção das informações gerais do universo através do duto hemisferial
direito do cérebro (canal da intuição), enquanto o hemisfério racional só consegue
fazer tais informações terem “lógica” vagarosamente por meio do procedimento
metódico cartesiano.
Como exemplo, na época dos filósofos gregos, havia a idéia de matéria
composta por agrupamento de átomos. Mas, para esses, embora microscópicos, eles
eram formas sólidas e de diversos desenhos geométricos. Foi Leucipo que criou a
teoria dos átomos, tendo repercussão por volta de 430 a.C. e desenvolvida por
Demócrito. Partia do pressuposto de que o ser era múltiplo e constituía-se em um
número infinito de átomos invisíveis e indivisíveis, que se movimentavam no vácuo. O
cheio era o ser e o vazio o não-ser; ambos eram elementos,e as coisas se formavam
pela união dos átomos. Para os atomistas gregos, os átomos diferiam quanto ao calor,
e, como exemplo, os de forma esférica compunham o fogo. Parmênides afirmava que
o mundo era uma ilusão e a realidade seria o eterno e imutável “uno”. Na verdade,
esta concepção imaginária grega partiu, no século V a.C., da tentativa de unir as
visões contrastantes do “ser imutável” de Parmênides e do “vir a ser” de Heráclito. Em
suma, criaram um modelo que para a ciência greco-aristotélica, expunha uma filosofia
do atomismo materialista, mecanicista e determinista (ANDRADE,1986). Para Capra
(1983:24) o conceito de átomo (a menor unidade indivisível da matéria) demarcou a
divisão entre espírito e matéria. Atualmente, sabe-se que os átomos, contradizendo a
característica de sua designação, são partículas e ao mesmo tempo ondas, e também
passíveis de serem rompidos (divididos, tomizados). Os gregos também diziam que
havia atração e repulsão entre os átomos, e havia espaço entre eles. Tais dados são
corroborados pela física atual, mas de forma distinta da que os homens da Escola de
Mileto acreditavam em 450 a.C. No entanto, a semelhança da teorização com a
realidade, conforme intuíram, é verdadeiramente instigadora. Para eles, tudo sempre
fora eterno, e, portanto, nada nascia do nada, e então, nada retornaria ao nada
(ALLÈGRE, 2000:59). A sistematização do modelo aristotélico de um universo em que
a busca pelo conhecimento da alma humana e a perfeição de Deus eram mais
importantes que a investigação do mundo material durou dois mil anos, e, graças ao
apoio posterior e continuado da Igreja Cristã ocidental, esta filosofia se manteve
ideária durante a Idade Média (CAPRA, 1983:24-25).
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Além dos gregos, os hindus também teceram uma teoria atômica do universo,
similar ao que se configura na física contemporânea. Dentro da teoria do hinduísmo
(bramanismo, budismo e jainismo), a associação dos átomos pressupõe formas
arredondadas, sabores e cores, e para que as substâncias adquiram vida e
consciência,

necessitam-se

condições

particulares

para

estas

associações

(ALLÈGRE, 2000:61).
A

matéria

foi

pensada também por présocráticos,

como

Anaximandro, que nomeou
de Apeiron (“indefinido”) o
princípio de tudo, que não
era

nenhum

elemento

conhecido, e do qual e para
o qual todas as coisas
derivavam

e

(MARTINS:

retornavam
2001,

36).

Embora os gregos tenham
intuído as micropartículas e
o espaço vazio entre elas,
Fig. 41: seqüência em forma de HQ que explica o Apeíron de Anaximandro
(MARTINS, 1994: 38).

há uma coincidência em
alguns

pontos,

pensamento

indiano

no
e

chinês, quanto à composição primordial de uma energia que forma a matéria e todo o
resto, com o apeiron de Anaximandro (fig. 41), e do qual viriam todas as coisas. Há
mais de 5000 anos atrás, a energia Prana também era vista pelos indianos como
constituinte básico universal, enquanto para os chineses, em 3000 a.C., tudo emanava
do C´hi, que continha a polaridade dual yin e yang (BRENNAN, 1997:53).
A composição dos elementos também teve suas fases diferenciadas. Para os
egípcios e babilônios, a natureza possuía em sua composição apenas três elementos:
terra, água e ar, enquanto que o quarto elemento, o fogo, foi introduzido pelos gregos
entre 600 e 500 anos a.C. (De MEIS, 1998:15). A respiração e a combustão podem ter
sido relacionadas a partir deste quarto elemento, principalmente graças à lenda de
Prometeu, criada pelos gregos:
Numa das versões da lenda, Prometeu, um titã do panteão das divindades
gregas, ousou roubar o fogo sagrado e criou um homem a partir de uma escultura,
animando-a a partir de seu sopro com o fogo. Zeus descobriu o feito e puniu
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Prometeu, acorrentando-o no topo de uma montanha (figs. 42 e 43), tendo seu fígado
devorado diariamente por um abutre (DE MEIS, 1998:11). O martírio de Prometeu só
teve fim quando Hércules, durante a peregrinação de um de seus 12 trabalhos,
libertou-o das correntes.

Figs. 42 e 43: a lenda de Prometeu (De Méis: 1998, 12-13)

Os gregos, por meio de Aristóteles, inseriram um quinto elemento, que seria o
éter, provavelmente para formularem um componente imaterial integrante dos mundos
celestes. Já Empédocles propôs seis elementos: fogo, ar, água, terra, amor e ódio.
O flogístico, um elemento ideário alquimista, cedeu vez, afinal, ao oxigênio e à
combustão, conceituados por Lavoisier no século XVIII.
De 300 a.C. até a ocupação romana, Alexandria se tornou um dos maiores
centros científicos no mundo antigo, tendo aglutinado obras de alguns importantes
nomes como Euclides, Erastótenes, Ptolomeu e Arquimedes.
Allègre (2000:40-41) ainda descreve alguns fatos que se tornaram científicos
muito tempo depois, e inclusive vieram à tona na época pré-renascentista, tendo seus
idealizadores teóricos sofrido críticas semelhantes, como no caso da teoria do
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heliocentrismo do grego Aristarco de Samos, e que coincidentemente foi levado à
justiça devido a acusações de injúria às divindades, como depois o foi Galileu. Na
mesma Alexandria, Erastótenes comprovou empiricamente a forma arredondada da
terra, medindo seu diâmetro, tendo tal fato sido esquecido por quinze séculos.
Também Ptolomeu, ainda com a Terra como centro universal, construiu um modelo
planetário em que um círculo controlava os outros planetas e astros circunvoluindo
pela Terra.
Ao florescer da religião cristã, rompeu-se tal forma de estudo celeste, só se
voltando a ela por meio dos árabes, a partir do século VIII d.C. Mas é a partir do
século XIII, na época de Alberto Magno, que, então seu discípulo Tomás de Aquino,
reconsidera o perscrutar do céu, com a idéia de que, para se aproximar de Deus, seria
necessário compreender sua obra.
Uma grande mudança de pensamento eclodiu com Martinho Lutero, entre a
segunda metade do século XV e XVI. De Gregori sintetiza esta mudança operacional
também na utilização cerebral:
Quando o cristianismo deixou de ser o potencializador dos processos mentais,
surgiu Lutero, liberando o lado esquerdo frente ao clero, frente a Deus. E isso
significava que cada um podia entender-se diretamente com Deus, que tinha
potencial mental para interpretar a Bíblia sozinho, que tinha autonomia mental para
haver-se com seu meio ambiente natural ou sobrenatural. Isso desencadeou o
processo científico ou o método da ciência, que teve os seus próceres em Francis
Bacon, depois Galileu, Descartes e assim por diante.

(DE GREGORI,

1999:46).
Esta consideração de De Gregori aponta para uma possível re-ativação do
hemisfério esquerdo do cérebro, principiando a impulsionar uma nova forma de se
encarar a natureza e de principiar o rompimento com as crenças per se, não mais as
aceitando sem explicações. Agora não: as explicações precisariam ser demonstradas.
Dessa forma, Nicolau Copérnico teve em sua concepção da Terra girando
novamente ao redor do Sol, influenciando assim Giordano Bruno, Kepler e Galileu.
Este último, embora correto em muitos pontos de suas teorias, como as efemérides
celestes, fantasiava outras que careciam de mais subsídios teóricos, como as
questões da maré, em que não percebia a força gravitacional exercida pela lua, tendo
sido melhor explicada por Kepler, que era ignorado por Galileu. Em muitos momentos,
o embate de Galileu com os também pesquisadores jesuítas prejudicava a aceitação
de suas teorias e o heliocentrismo acabou agravando a questão com o papado, o que
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culminou, em 1633, na condenação do astrônomo, sendo obrigado a permanecer
recluso em sua vila próxima a Florença (ALLÈGRE, 2000).
A passagem científica de Galileu simbolizaria assim o embate entre a religião e
a ciência (entre o hemisfério direito e o esquerdo), em que esta é arrogante e a
primeira solipsista.
Alguns pesquisadores atuais consideram Kepler como o real autor da teoria
coperniana, mas creditam a Giordano Bruno “os primeiros esboços do racionalismo
moderno” (ALLÈGRE, 2000:47), já que defendia suas teses de modo conciso e
inteligente pela Europa, derrubando as crenças do clero. Num dos debates entre
Bruno e a Igreja, cita-se uma passagem que antecipa importantes conquistas da
ciência atual: ao ver recusado seu conceito de universo infinito, Bruno defendeu-se
questionando com que direito poderia a Igreja limitar as extensões do reino de Deus
(ALLÈGRE, 2000:47). Um preciso argumento, arquitetado pela inteligência racional em
expansão.
Outro ponto interessante é que Kepler se utilizava de várias formas para
divulgar suas pesquisas, desde diálogos a peças de teatro e erudição acadêmica.
Como se percebe, alguns cientistas daquele período também anteciparam - ou ao
menos fizeram a utilização -, da interdisciplinaridade, prenunciando uma forma de
divulgação informacional que ia além do academicismo formal, aproximando-se da
arte (buscando a utilização do hemisfério cerebral direito em conjugação ao esquerdo).
Seguindo-se, viria a teoria gravitacional formulada por Newton, que reafirmou
uma poderosa energia organizadora do universo, que ele acreditava ser Deus.
Principalmente a partir do século XVII, o ser humano passou a aceitar, de
forma consciente e/ou inconsciente, uma visão fragmentária da realidade, o que
repercutiu no tecnicismo e na educação conseqüente. (MILHOMENS,1995:16). No
livro “Discurso sobre o Método”, Descartes (1978) propôs a metodologia racional para
se pesquisar o coração humano. Apesar de ter havido erros com relação à fisiologia
na visão de Descartes, seu sistema, que passou a ser conhecido como cartesiano,
acabou oferecendo uma metodologia segura, sendo o adotado para as pesquisas até
hoje. Descartes havia proposto a res cogitans e a res extensa, em que a primeira seria
a mente racional e a segunda o mundo externo. Com isto, delimitou-se o pensamento
e o humano, de toda a realidade que se observa e vivencia. Curiosamente, no mesmo
trabalho, Descartes tece razões para comprovar a existência de Deus e da alma
humana, contrariando, assim, o reducionismo subseqüente que a própria ciência
ofereceu, com base no próprio método cartesiano. Matos (2004:22) crê, mesmo, que
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a evolução da cultura ocidental parece ter sido conduzida por um determinismo
compulsivo, o que acabou por forjar um Ego racional e autônomo, separando o
homem da unidade com a Natureza e com o divino.

Já para Bacon, o conhecimento verdadeiro tinha que suprimir os enganos e
fantasias que a mente engendrava. Porém, a teoria baconiana não percebeu que a
vida objetiva na verdade inexiste, pois a realidade tem uma subjetividade inerente. O
cartesianismo reviu as crenças filosóficas atomistas, especificamente as crenças de
Demócrito, radicalizando seus preceitos. O cogito ergo sum cartesiano trouxe um
paradoxo: ao se banir os sentimentos e sensações, chega-se ao real. Porém, isto
implica no paradoxo de que tudo nada mais possa ser que uma ilusão desta mesma
parte “racional” da mente (MATOS:2004).
Eufrásio Prates (1997:15) discorre sobre o Reducionismo (uma das bases do
positivismo), baseando-se “na redução da complexidade fenomênica do mundo a uma
logicidade formal, de caráter essencialmente empiricista” que acabou por ser
assumido por gerações e gerações de pensadores e cientistas, auferindo-lhes um
modus operandi único e monárquico. Nesta exclusão por parte dos seguidores do
pensamento cartesiano, esqueceu-se que o que impulsionou Descartes em suas
conclusões dualísticas acerca da mente e corpo foi, segundo ele mesmo, estipulado
graças a reflexões e intuições facultadas por Deus (AMOROSO, 2004:33).
Porém, tal metodologia operacional com base no sistema cartesiano levou o
ocidente à elaboração de um conjunto de teorias e dados que, postos em prática,
permitiram à vida humana mais saúde, mais conforto físico e bem-estar. Em termos, é
o que aparenta ter-se conseguido. No entanto, algo faltou: a racionalidade pragmática
cientificista fragmentária dualizou o que se chama de realidade. Tal visão alcançou o
século XVIII e se estigmatizou como o Iluminismo e pós-Iluminismo kantiano, que
ingenuamente acreditava que os avanços da ciência, em contraposição à religião
cristão-judaica, bastariam para que o homem vivesse em estado de tranqüilidade.
Isaac Newton foi, aliás, mais um dos homens espiritualistas da ciência, apesar da
insistência do reducionismo científico, que grassou com a instauração do
cartesianismo acadêmico.
A partir do século XIX, pesquisadores como Laplace, completaram o trabalho
de Newton, compondo uma mecânica celeste (ALLÈGRE, 2000:50).
Com a instauração e aperfeiçoamento do telescópio, inventado por Newton, e
desde as duas primeiras décadas de 1900, o papado mantinha correspondência
regular com astrônomos, aceitando afinal a imensidão do céu de forma mais tranqüila
que à época de Giordano Bruno. Neste sentido, é interessante que grande parte de
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cientistas tenha sido clerical, como Giordano Bruno, Gregor Mendel e Teilhard de
Chardin. Ao tentarem conciliar suas teorias, quase sempre estes desbravadores eram
rechaçados pela própria instituição à qual pertenciam; questões envolvendo mudanças
paradigmáticas que encontraram muita resistência permanecem em toda a história da
ciência: mesmo na atualidade, cientistas e pesquisadores, com teorias mais ousadas
ainda, encontram terrenos para embates em suas próprias instituições, como no caso
de Fritjof Capra (1990; 1995), Rupert Sheldrake (1985; 1991), Amit Goswami (2002;
2005), e Stanislav Grof (s/data), dentre outros.
Nas escolas e faculdades, o ensino tem privilegiado algumas concepções e
legado outras ao esquecimento, simplesmente devido à aceitação de determinados
paradigmas e realidades. A seleção natural de Charles Darwin, por exemplo, não
deveria ser creditada apenas a ele, mas também a outro pesquisador, Alfred Russel
Wallace, que abordou o tema concomitantemente, e até um pouco antes, que seu
contemporâneo. Porém, o que manteve Darwin na ciência e colocou Wallace no
ostracismo nada mais foi que o espírito reducionista que veio caminhando desde o
cartesianismo e a “ascensão” do hemisfério esquerdo. Se Wallace foi se tornando
“espiritualizado” com suas descobertas e observações, contrariamente, Darwin, tendo
partido de um espírito imbuído de algo sacralizado, foi gradativamente perdendo tal
sentimento, inclusive a capacidade de se encantar poeticamente, como ele mesmo
afirmou (SHELDRAKE, 1991:78). Isto pode implicar, até, em que a repetição de
determinada maneira de se pensar acaba por estimular certas áreas cerebrais e
embotar outras. Assim, a ciência materialista cindida (mente e corpo) com a
entronização do sistema de Descartes elegeu Darwin como parte exclusiva de seu
arcabouço teórico, espargindo suas descobertas de então, desvalorizando o nome e
as pesquisas de Wallace. Pode-se aventar igualmente que a perda de emoção e
religiosidade de Darwin contribuiram para que seu nome perdurasse exclusivamente
nos anais da ciência, independentemente de suas teorias corretas, que delinearam e
abriram caminho para as teorias da biologia e seleção natural. Wallace afirmou que
após a morte, o espírito humano sobrevive em um corpo etéreo, dotado de novas
capacidades, mas sendo mental e moralmente o mesmo indivíduo que era quando
vestido de carne: que ele inicia, a partir de certo momento, um curso de progressão
aparentemente sem fim cuja velocidade está na medida que as suas faculdades
mentais e morais são exercitadas e cultivadas enquanto se acha na Terra; que suas
alegrias ou suas misérias relativas irão depender inteiramente dele mesmo”.

(FIGUEIREDO, 2006)
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Percebe-se, assim, que Wallace parece ter desenvolvido uma visão distinta e
intuitiva, que obviamente não seria aceita num paradigma científico reducionista, em
que as comprovações teóricas se davam por observâncias às leis naturais e suas
conseqüentes interações químico-físicas.
Enfim, a evolução e seleção natural de Darwin - e a hereditariedade de Mendel
- deram os rumos e o legado das ciências biológicas entre os séculos XIX e XX,
abrindo caminho para o descobrimento do funcionamento da célula, os cromossomos
e a análise reveladora dos neurônios, bem como as vacinas, e as tecnologias da
física, como os raios X e microscopia eletrônica.
As bases para a física moderna e os desenvolvimentos científicos se
formataram principalmente após o Renascimento, mas é fato que, mesmo antes da
chamada Idade Média, a curiosidade humana em sua contraparte científica, ainda
tendo como premissa a alquimia, contribuiu em muito para a atual vida tecnológica.
Nos séculos XIX e XX, as questões atomistas se tornaram mais definidas,
graças também a pesquisadores como Dalton, Avogadro, Faraday e outros. A partir da
descoberta dos raios X e a radioatividade, Max Planck hipotetizou o quanta de
energia: a radiação de um corpo incandescente somente se explicava caso a luz fosse
emitida em pacotes separados, denominados por ele de quanta (HAWKING, 2001:24).
Bohr criou o primeiro modelo do átomo moderno: no centro do átomo há o “sol” em
torno do qual giram os planetas (elétrons). Estes elétrons não estão sujeitos às regras
mecanicistas da eletromagnética, mas a leis novas, que balizaram a mecânica
quântica (ALLÈGRE, 2000:70). As partículas dessa mecânica têm propriedades
dúbias, ora como grãos de luz, ora como onda, impedindo assim que se possa definir
a localização exata delas, devido às suas peculiaridades. Heinsenberg traduziu tal
dificuldade como o princípio da incerteza (POLKINGHORNE, 2001:25).
2.1.3. A evolução do desenho da configuração atômica.
A configuração atômica passou por várias fases, que trouxeram o desenho do átomo,
inicialmente como algo material, em que os elétrons estariam incrustados no
corpúsculo como se este fosse uma massa uniforme, para depois passar a ser
representado por uma estrutura em que o “corpúsculo” fosse muito menor e menos
maciço, tangendo à “probabilidade”. Isto reflete, de certa forma, a própria visão, antes
materialista, da ciência, para uma em que a energia e a matéria são possibilidades
verossímeis, embora antes não percebidas.
Andrade (1986) expõe como os cientistas pensaram as formatações do átomo:
na segunda metade de 1800, experimentos iniciais com descargas elétricas através de
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gases levaram à descoberta dos raios catódicos e anódicos, que por sua vez
desvelaram depois o elétron, demonstrando que os atomistas gregos intuíram algo
próximo do correto quanto a suas descrições da estrutura da matéria, tendo, porém se
enganado ao pressupor que os átomos não eram indivisíveis. Ao fim de 1800, John
Thomson identificou a carga negativa do elétron, situando o átomo como uma esfera,
cuja maior massa seria positiva enquanto cargas negativas (elétrons) se distribuíam
dentro dela. Este modelo, embora explicasse muitos fatos como a eletrólise, esbarrava
no problema da emissão da energia luminosa, devido a raias espectrais (linhas
espectrais observáveis com a dispersão da luz). Assim, outros pesquisadores foram
montando novos experimentos e, paulatinamente descobriram-se novos detalhes.
Porém, foi Ernest Rutherford, pouco depois, que redesenhou a estrutura do átomo de
Thomson, apagando o círculo fechado da partícula, que envolvia os elétrons, para
melhor visualizar o átomo feito de espaço vazio, e cujo centro teria a ocupação de um
“caroço” positivo, enquanto a seu redor girariam os elétrons. O átomo de hidrogênio,
por ser o mais simples, forneceu as bases para pesar seu núcleo, que seria a
subpartícula atômica denominada próton, também componente do átomo, como o
elétron.
Como as raias espectrais ainda não estavam elucidadas, em 1900 Max Planck

Fig. 44
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formulou a Teoria dos Quanta como sendo a energia radiante (calor ou luz) que flui
descontinuamente como em pulsos ou pacotes. O quanta é o termo plural latino de
“quantum”, que significa pequena porção. A “constante de Planck” passou a ser a
forma científica para se medir a energia de cada fóton, sendo que este é o fluxo de
partículas luminosas ou então o aspecto ondulatório de um feixe de luz. A energia do
quantum depende da freqüência da radiação e para se determiná-la, depende-se do
tipo de experimento. Assim, Niels Bohr redesenhou novamente o átomo de Rutherford,
acrescentando vários postulados, um deles determinando que os elétrons saltam de
uma a outra órbita (movimentos de spin), para ocorrer troca de energia (Fig. 44).
Logo em seguida, De Broglie comprovou a dinâmica dos elétrons,
fundamentando que estes cabiam em cada órbita de forma ondulatória e inteira, razão
pela qual o modelo do átomo de Bohr assumiu nova configuração, mais próxima do
aspecto ondulatório (figs. 44 e 45). Tal hipótese ensejou definitivamente a mecânica
quântica, em que novos modelos matemáticos surgiram a partir de 1925, e uma das
benesses desta física foi propiciar a elaboração dos transístores (ANDRADE,1986:2442). Se, inicialmente, a física admitia que o núcleo atômico era composto de prótons,
percebeu-se que a massa do núcleo excedia à massa do número atômico. Apesar de
se pensar que os elétrons neutralizariam os prótons, descobriu-se que isto não
acontecia, e averiguou-se a existência das partículas de nêutrons. Assim, o modelo do
átomo de Bohr poderia ser melhorado: um núcleo formado de prótons e nêutrons no
centro, em que ao redor gravitam os elétrons em órbitas definidas, de número igual
aos prótons. A aglutinação e coesão mantida pelos nêutrons, através da força forte descoberta por Yukawa em 1935 –, era mantida graças a uma partícula virtual que foi
designada pelo pesquisador como méson. Em 1947, dentre vários outros cientistas,
entre eles também o brasileiro César Lattes, descobriu-se mais um tipo de méson,
além do méson e do méson um: o méson pi (ou pion), que na realidade seria a “cola”
entre prótons e nêutrons evitando que se desintegrassem. Afinal, melhorando o
modelo do átomo de Bohr-Sommerfield, ter-se-ía um desenho com uma região central
constituída de prótons e nêutrons e rodeada por elétrons que se distribuem em órbitas
elípticas definidas.
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Evolução do átomo:
Átomo de Ruthford

Átomo de Thomson

Átomo de Bohr
Átomo de Bohr-de Broglie

Átomo de Bohr-Sommerfield

Fig. 45: Os modelos de átomo
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Enfim, quase como os gregos imaginaram, os átomos não são sólidos e entre
eles há espaços imensos, enquanto outras subpartículas atômicas dançam de forma a
manter coesas as estruturas, por atração e também por movimentos de spin, ou seja,
movimentos e orientações que as partículas subatômicas têm quando estão em um
campo magnético. Os físicos se espantaram com o “funcionamento” desta nova
mecânica que a eles se descortinava: como pode uma micropartícula ter a
particularidade de estar presente, e, num momento seguinte, não estar, sendo ao
mesmo tempo um corpúsculo e uma onda?
Para se compreender melhor esse processo de descobertas, explica-se o
entendimento da física por John Wheeler (LIMA, 2005:20) elaborado em três etapas:
primeiramente, como partículas, depois como campos, e então como informações.
A Física Quântica, assim, destronou o realismo materialista, o qual partia de
suposições estanques, como
•

a objetividade forte, em que há um universo material, objetivo e independente
do ser humano;

•

o determinismo causal, em que qualquer efeito tem sua causa observada e
determinada;

•

a localidade, em que os objetos materiais têm suas ações recíprocas
dependentes de sinais locais, separadamente e independentes entre si; e

•

o epifenomenalismo, em que os fenômenos subjetivos da mente são apenas
epifenômenos da materialidade, a qual não sofre interferência.
Isto significa que o realismo materialista, tornado paradigma durante os 400

anos da ciência clássica até as pesquisas iniciais com a relatividade de Einstein, na
transição entre os séculos XIX e XX, foi esmorecendo e cedendo vez a respostas que
derrubavam as premissas orientadas por aquelas suposições estanques: a realidade
quântica supõe uma observação dual, em que o pesquisador vai ser parte do
momento e do fato escolhido, sendo que sempre poderá haver outro fato e momento,
derrubando assim a objetividade. E o princípio da incerteza destrói a concepção de
determinismo e causa de um efeito, diferentemente da posição da mecânica quântica,
em que ondas, se propagadas a enormes distâncias, colapsam-se em partículas, sem
que haja uma localidade precisa, e a mente humana influi na escolha do objeto de
estudo, apontando uma micropartícula como matéria, ou então como onda, de acordo
com o arbítrio mental do pesquisador. Esta escolha descarta também um
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epifenomenalismo, já que a materialidade não é estanque e definitiva, dependendo de
uma “intromissão” psíquica para ser definida.
Conforme se verificou, a saga do desvelamento do universo atômico mostrou
que, a cada movimento, novas dúvidas engendravam soluções, que por sua vez
abriam questões que não se resolviam de pronto, e que pediam acuradas e insistentes
tentativas para se desvelarem novas visualizações e descobertas jamais pensadas,
como foi também o caso das micropartículas intermediárias, descobertas depois
(ANDRADE:1986,

44-54).

Assim,

as

teorias

atômicas

não

terminam

nas

micropartículas que ora se portam como matéria e ora como ondas: em 1970, iniciouse uma teoria, defendida por Yoichiro Nambo, Holger Nielsen e Leonard Susskind, de
que tudo, mesmo os elétrons e quarks são formados por cordas infinitamente
minúsculas em constante vibração - Teoria das Cordas (GRECO, julho 1999:69).
Porém, indo mais além, e com as tentativas de se obter uma teoria unitária do
universo, os cientistas, além das teorias novas como as das cordas, super-cordas e
membranas, somente começaram a entender porque seus cálculos não batiam
somente quando resgataram as teorias acerca da existência de várias dimensões,
indo além da quarta e chegando até onze níveis.
Descobriram que tudo faria sentido se inserissem a possibilidade de mais de
um universo. Depois, com esta premissa, e de que poderiam ser mais de dois
universos paralelos, intentaram reexplicar o big-bang. Para estas teorias, ele poderia
ser um encontro entre dois universos que vão se aproximando e depois se chocam.
O que poderia se limitar à ficção, passa agora a ser aventado seriamente como
uma hipótese verossímil, indicando a existência de vários universos paralelos, com
diferentes leis físicas, conforme expressa o cientista Michio Kaku (2002) no filme
Universos Paralelos (MALCOLM, 2002). O filme-documentário traz entrevistas com
vários pesquisadores, além do próprio Kaku, como também Neil Turok e Alan Guth,
que demonstram como os universos paralelos existem (fig. 46).
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Fig. 46: Cenas do filme Universos Paralelos

Em realidade, esfacelam-se as noções mecânicas de uma certeza absoluta, e
despontam crises graças ao embate que ocorre na consciência humana. Estas
mudanças de visão são bem ilustradas através do filme Ponto de Mutação
(CAPRA:1990), baseado no livro homônimo de Fritjof Capra, que aborda de forma
clara e instigante as crises representadas na política, na ciência e na arte (fig. 47).
Seu roteiro e mostra três personagens representando, cada qual, uma área
profissional: a mulher encarna a cientista, enquanto um dos homens, faz o papel de
um político que pleiteia o cargo da
presidência dos Estados Unidos, e,
o outro, um poeta, estando os três
em crises existenciais. A cientista
se questiona em relação à sua
situação profissional

e embates

com sua filha; o político não sabe
como vencer as eleições, e o poeta
está em crise de criatividade. Todos

Fig. 47: Capa do filme em VHS: Ponto de mutação
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se encontram numa região da França e começam a discutir as questões, com
metaforizações dos conceitos científicos clássicos - mecânicos newtonianos – , e
quânticos, sob a didática da cientista (fig. 48).
No filme, este tripé entre ciência, arte e política encontra respaldo na teoria
triuna de Waldemar De Gregori (1999), em que o cérebro esquerdo, cérebro direito e
porção central relacionam-se respectivamente à política e ao pragmatismo do político,
à criatividade do poeta, e à racionalidade da cientista, demonstrando a crise que se
abate nos três. Tal crise pode ser entendida com base nessa mesma teoria, devido ao
uso desproporcional do cérebro pelos seres humanos, conforme se relacionam
política, arte e ciência às porções central e aos hemisférios direito e esquerdo do
cérebro: as três tentam estabelecer um melhor equilíbrio através do diálogo entre as
personagens, metaforizado no filme.

Fig. 48
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De qualquer modo, Ponto de Mutação resume a mudança de visão da ciência
clássica para a quântica, tornando didática a explicação do funcionamento da matéria
e da energia, principalmente pelas explicações sobre as micropartículas.
Esta transição paradigmática que ora ocorre traz, igualmente, incertezas e
dúvidas em todos os setores da vida. A mudança que a nova visão da física operou é
tão contundente, que mesmo Einstein, profundamente religioso, apesar de ter
montado a teoria geral da relatividade, também não aceitou facilmente a incerteza da
física quântica, crendo haver alguma solução mais “racional” e condizente com uma
atuação mais firme por parte de Deus (ALLÈGRE, 2000:72). Mesmo assim, alguns
pesquisadores, como Amit Goswami (2005), se perguntam se esta particularidade
dúbia dos elementos atômicos não representaria o espírito (onda) e matéria (partícula)
no ser humano.
As possibilidades se abrem mais ainda, principalmente graças aos estudos
recentes acerca do funcionamento cerebral,, e da neuroplásticidade do cérebro.
A divulgação científica tem buscado as expressões artísticas e tecnológicas
para comungar com o máximo de pessoas estas descobertas atuais, atravessando a
literatura, o cinema e as histórias em quadrinhos, mesclando a realidade e a ficção,
onde uma aparenta extrapolar o limite da outra. O filme Quem somos nós (ARNTZ,
CHASSE, VICENTE, 2005), também emprega questões da física quântica e da
biologia

atual

para

reconsiderar

a

intersubjetividade

humana

como

fator

preponderante, incluindo a premissa de que a mente humana é capaz de interferir na
existência.
O roteiro mescla ficção com bases científicas, utilizando efeitos especiais e
computação gráfica: uma fotógrafa portadora de mudez, em crise existencial devido a
um relacionamento amoroso desfeito, começa a compreender uma realidade diferente
da que estava acostumada, ao escutar de um menino informações acerca da mente
humana e da física quântica, que lhe são ensinadas por meio de explicações
metafóricas, utilizando uma bola de basquete (fig. 49).
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O filme traz pesquisadores como Amit Goswami e Fred Alan Wolf. Este último,
além de já ter elaborado um livro em forma de quadrinhos com Bob Toben, EspaçoTempo e Além (1991), lançou mais um livro em forma de histórias em quadrinhos com
um personagem chamado Dr. Quantum, para auxiliar na divulgação destas teorias
vanguardistas, Essa edição é mencionada e mostrada pelo menino no filme, como
fonte de informação (fig. 49-a).

Fig. 49-a: Cena do filme Quem somos nós e a
revista de quadrinhos Dr. Quantum.

Percebe-se que a ciência se deu com mudanças paradigmáticas, mas também
com embates entre a religiosidade e a ciência, ora uma dominando, ora outra (o que
condiz com as idéias de De Gregori acerca do embate entre hemisfério direito e
esquerdo). Porém, o que parece claro, agora, é uma aproximação possível entre os
conceitos desta nova ciência e as elaborações míticas e religiosas contidas nos
grandes “contos” da humanidade, sejam em quais culturas forem (Bíblia cristã,
Baghavad Ghita, Tao etc).
Fritjof Capra (1990) foi um dos pioneiros que aludiu à semelhança entre as
abordagens das filosofias religiosas orientais e o paradoxo da física quântica. Assim,
caso se remeta à utilização do cérebro hemisferial esquerdo, considerado o “cérebro
dominante” analítico-racional, pode-se dizer que aquela era a porção cerebral
dominante, nos períodos em que a ciência engendrou mais força e reconhecimento.
Nos períodos em que a religiosidade imperou, o mental se dava pelo hemisfério
direito. Porém, segundo o cérebro triádico apontado por De Gregori (1999), em ambos
os casos, o imperativo que governa tem por base sempre a porção central-reptiliana,
que terá em seu quadro principal, elementos imbuídos da práxis em primeiro plano.
Nesta nova concepção, em que a ciência começa a aventar hipóteses antes
tidas como quimeras - como a teoria dos universos paralelos -, está clara uma posição
totalmente renovada da ciência com relação ao que ela já foi antes deste novo
paradigma.
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2.2. EVOLUÇÃO DO CÉREBRO E MENTE

Fig. 50
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“Curve-se diante dos fatos como uma criança pequena, e esteja preparado para
renunciar a qualquer noção preconcebida; siga humildemente para todo e qualquer
abismo para o qual a Natureza o conduzir ou, então, você não aprenderá nada.”
- T. H. Huxley
(In

DOSSEY, Larry. Espaço, Tempo e Medicina. São Paulo: Cultrix,
2000, 260)

2.2 Evolução do cérebro e mente
A natureza apresenta ao ser humano uma complexidade tão inteligente quanto
misteriosa.
Como exemplo, as pesquisas atuais já dão conta do universo particular das
estruturas atômicas, bem como os arranjos entre elas e suas interações. Além disso,
já se constatou, diferentemente de como se supunha na física clássica, que a emissão
de luz se dá por pacotes, enquanto que o padrão fractal desempenha um importante
aspecto na natureza. Ademais, a estrutura de todas as coisas apresenta-se em graus
distintos de condensações de energia, já que a micropartícula atômica é
simultaneamente matéria e energia “condensada.”
Ao mesmo tempo, pululam nos anais e congressos científicos novos conceitos
acerca do universo, que são publicados também em revistas de divulgação científica,
contendo muitas ilustrações. Estes novos conceitos são trazidos por físicos,
astrônomos e cosmólogos, cada vez mais preocupados com as rápidas mudanças
teóricas que as descobertas estão deflagrando, encantando e redimensionando a
diversidade de hipóteses, tão fantásticas quanto a mente pode conceber.
Pode-se sugerir que tais avanços na ciência são frutos da própria evolução da
natureza, que inclui a inteligência humana. Os detalhamentos que vão se
descortinando no fazer científico não são gratuitos, mas vão ao encontro de uma
necessidade de conhecimento do próprio elemento humano, que, além de
caracterizar-se como peça de uma engrenagem na qual influencia, tem premência de
destrinchá-la.
A última década do século XX foi considerada como a do cérebro. A
neurociência e a pesquisa em psicologia da década passada conduziram novas
teorias sobre o cérebro e sua maleabilidade, traçando um novo rumo às concepções
da mente e da consciência humanas.
O cérebro humano evolveu a um estágio que permitiu à raça humana erigir
uma civilização diversificada, tornando o homem adaptável a praticamente qualquer

78

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

região do globo terrestre, inclusive permitindo-lhe a elaboração de aparelhos móveis
de função extraterritorial e comunicacional, conduzindo-o ao espaço cósmico.
Além do contexto evolutivo das pesquisas da ciência, que levaram a uma
mudança paradigmática traduzível por uma nova visão sistêmica ao que antes se
estipulava cartesianamente, torna-se importante verificar as descobertas acerca do
funcionamento do aparato cognitivo humano, que também possibilitaram modificações
na forma de se compreender como o cérebro funciona. Isto tem sido de tal monta, que
até questões anteriormente afastadas da ciência (principalmente da ciência clássica)
como o funcionamento da fé religiosa e dos processos de cura, estão sendo
encaradas por métodos e teorias inusitados, graças às tomografias computadorizadas.
2.2.1 O Cérebro
A evolução da vida animal na Terra decorreu de organismos unicelulares e o
desenvolvimento do cérebro humano, como se sabe, carrega o conteúdo evolucionário
de todos os estágios, desde os peixes, passando aos répteis (com seu cerebelo), ao
sistema límbico nos mamíferos (composto pelo tálamo), tendo possibilitado uma
utilização conjunta da visão, olfato e audição.
O volume cerebral da espécie humana passou de 400 ml a 1500 ml, no
percurso dos três últimos milhões de anos, tendo tal ganho ocorrido devido à mudança
de estrutura do homem, quando foi modificando sua forma de viver, das copas de
árvores para a bipedismo. Considera-se que, somente de 200 mil anos para cá, o
homem definitivamente se tornou habitante exponencial da Terra, estabelecendo
sociedades, principalmente após a conquista da linguagem, como afirma Nubor
Facure (2003: 20).
É interessante ressaltar como o cérebro humano permitiu à nossa espécie
desenvolver esta marcha tecnológica, já que ele açambarcou diversas fases e etapas
evolucionárias, desde o pó estelar liberado pelo big bang, até a conformação atual do
neocórtex, que é a porção do córtex cerebral de evolução mais recente. Assim,
a evolução do cérebro humano se processou à semelhança de uma casa à qual
novas alas e superestruturas foram adicionadas no decorrer da filogênese. Esta,
aparentemente, entregou ao homem uma herança de três cérebros. A natureza de
nada se desfaz durante a evolução. O homem foi assim provido de um cérebro mais
antigo, semelhante ao dos répteis. O segundo foi herdado dos mamíferos inferiores
e o terceiro é uma aquisição dos mamíferos superiores, o qual atinge o seu máximo
desenvolvimento no homem, dando-lhe o poder ímpar de linguagem simbólica.

(MaClean, Paul D. apud GRECO, 1987: 26-27).
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O cérebro, além de triádico em sua formação, possui ainda uma divisão de dois
hemisférios, o hemisfério esquerdo, racional, e o direito, intuitivo e emotivo. Calazans
(1992: 37) esclarece mais acerca da teoria dos três cérebros de Paul McLean (fig. 51):
O homem teria três cérebros, fruto de três estágios
evolucionários:
1) O cérebro réptil, o eixo cerebral, hipotálamo, a sede
primitiva dos

comportamentos de autopreservação:

alimentação, agressão e fuga, território e sexualidade;
2) O complexo límbico, ou cérebro mamífero, apresenta
os instintos de rebanho, cuidados com a prole e
hierarquias sociais; e
3) O neocórtex seria a última camada, onde se
processam a linguagem simbólica, as abstrações e o
cálculo matemático e o cruzamento heurístico e arquivos
Fig. 51

(criatividade).”

A evolução do cérebro data de 500 milhões de anos, com os animais
vertebrados, sendo que o cérebro límbico dos mamíferos tem de 150 a 200 milhões de
anos. Nos primatas, de há 40 a 50 milhões de anos, o volume cerebral era de duas a
quatro vezes maior (donde o nome “mamíferos superiores”). Mas a evolução do
neocórtex principiou há 250 mil anos e ainda continua sua marcha, só tendo
estacionada a proporção entre a massa do encéfalo e a do
corpo humano (DE GREGORI, 1999: 20). Porém, antes de
se chegar a estas informações, Descartes acreditava que a
glândula pineal (fig. 52) era a responsável pela mediação
entre a alma e a consciência. O filósofo do início do século
XVII

reconsiderou

as

formalizações

dos

gregos,

principalmente o dualismo mente-corpo proposto por Platão,
o que acabou influenciando todo o pensamento ocidental
desde aquele período até há pouco tempo. Thomas Willis,
ainda no século XVII auxiliou nos fundamentos da
neurologia, coadunando uma nova concepção material aos
funcionamentos do cérebro à mecanização engendrada pela
revolução científica clássica, não mais com a necessidade

Fig. 52

de uma alma. A partir daí, à semelhança do pensamento
científico da física clássica, já se começa a verificar que o cérebro é uma “máquina”
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complexa de incessantes comunicações elétricas, as sinapses (FERRARI, 2004: 9494). A frenologia, fundada pelo médico austríaco Franz Joseph Gall, no início do
século XIX, supunha uma correlação no formato do crânio (fig.53), subdividindo várias
áreas, com comportamentos e inteligência humana.
Mas, embora Gall acreditasse que a genialidade
humana ou o espírito criativo fosse encontrado em
alguma área, nada foi encontrado por ele e outros
frenólogos nos sulcos, nas circunvoluções e no peso
do cérebro (KRAFT, nov. 2004:46).
Em 1950, o neurocirurgião canadense Wilder
Peinfeld cartografou, por meio de eletrodos, várias
regiões do córtex cerebral (CARTER, 2003:45),
descobrindo que toda a superfície do corpo é
representada na superfície do cérebro de forma não
homogênea. Peinfeld criou, assim, um desenho

Fig. 53

esquemático para ilustrar sua descoberta, chamado
de homúnculo de Peinfeld (fig. 54).

Fig. 54

Posteriormente, graças aos desenvolvimentos propiciados pela tecnologia,
surgiram modernas técnicas de neuroimagem, ampliando as pesquisas acerca do
funcionamento do cérebro humano. Além de serem imprescindíveis no uso da
medicina, as técnicas de ultrassonografia estão permitindo a pesquisadores de várias
áreas conhecer exatamente como funcionam as regiões dos hemisférios, distinguindo

81

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

suas especialidades com mais afinco. Isto não só contribuiu para a medicina geral e
neurológica em específico, como também abriu caminhos para os vários outros
conhecimentos, inclusive o desenvolvimento de uma provável inteligência artificial –
que ainda está sendo engendrada.
O cérebro, como mecanismo dual/sistêmico de funcionamento (hemisfério
direito/esquerdo), está apenas começando a ser destrinchado, e muito graças às
tecnologias atuais utilizadas, como a neuroimagem. Esta é realizada, na atualidade,
principalmente em três técnicas: a tomografia computadorizada, a tomografia por
ressonância nuclear magnética, e a tomografia por emissão de pósitrons, ou PET –
Positron Emission Tomography (MACHADO, 2000). Estas técnicas atuais permitem
visualizar o cérebro em pleno exercício.
Assim, como se afirmou, as pesquisas concernentes ao cérebro humano se
acirraram de tal forma na década de 1990, que o governo norte-americano a alcunhou
de “a década do cérebro” (CARNEIRO, 1997).
2.2.2 O cérebro e seu funcionamento
O cérebro forma a principal parte do sistema nervoso central. O mapeamento
imagético do cérebro humano já permite saber sua composição e como as funções do
corpo são comandadas, bem como as áreas dos hemisférios que atuam de acordo
com cada tipo de estímulo. Sua composição é formada por uma massa de tecido
cinza-róseo, mas por dentro apresenta duas substâncias diferentes: a branca, que
ocupa o centro, e a cinza, formando o córtex cerebral. O córtex se divide em mais de
40 áreas com funções distintas: é ele o responsável pela memória, linguagem e
pensamento abstrato, acobertado de pregas e sulcos, que se fossem esticados
tornariam sua área muito maior do que aparenta (Revista Pôster Cérebro, 2004). Na
evolução dos mamíferos, este córtex no ser humano é maior e é dele, segundo
Damásio e outros pesquisadores, que emerge a consciência: “as áreas que mais se
expandiram são aquelas relacionadas ao pensamento, planejamento, organização e
comunicação” (CARTER: 2002, 48). No homem, com a expansão dos lobos frontais,
surgiu o novo tecido cerebral, o neocórtex, a parte do córtex cerebral de evolução mais
recente.
Dentro do córtex está o sistema límbico (fig. 55), do qual fazem parte o corpo
caloso, o hipocampo, o tálamo, hipotálamo, o cerebelo, as duas amígdalas e os bulbos
olfativos, áreas envolvidas no processamento emocional.
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São

100

bilhões

de

células

nervosas (neurônios) distribuídas em sua
estrutura

e

respondendo

conectadas
pelas

entre

funções

si,

mentais:

“cérebros são constituídos de bilhões de
neurônios

e

trilhões

(sinapses)

entre

eles.”

de
(DEL

conexões
NERO,

1997:33). O neurônio possui uma extensão
longa, o axônio, que transmite sinais
elétricos em sua extremidade. Cada ponto
desses libera neurotransmissores através
de uma sinapse até o dendrito de um
Fig. 55

neurônio adjacente. Além destas, operam
também as chamadas células gliais ou de

sustentação, os vasos sangüíneos e os órgãos secretores. É no tecido convoluto que
se dividem os dois hemisférios, esquerdo e direito, compondo o sistema nervoso
central, e que são conectados pelo centro através de fibras nervosas, o corpo caloso.
Cada hemisfério, responsável pela inteligência e raciocínio, divide-se em quatro
lobos (fig. 56): frontal, parietal, occipital e o temporal. O lobo frontal controla o
comportamento motor especializado como a fala, pensamento e planejamento; o lobo
parietal recebe e interpreta os estímulos sensoriais provenientes do resto do corpo; o

Figura 56

lobo occipital que é o responsável por interpretar a visão externamente pelos olhos e
respectivas partes próximas; e o lobo temporal onde são geradas recordações e
emoções, reconhecimento de dados e onde se dá o inicio das comunicações e ações.
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2.2.3 Os dois hemisférios
Em 1836, Marc Dax, um médico francês,
notou que, nos pacientes com derrames
cerebrais, os hemisférios tinham funções
diferenciadas, pois quando as lesões
eram do lado esquerdo do cérebro, a
paralisia se dava no direito, e vice-versa
(fig. 57). Apesar do pouco interesse dos
acadêmicos da época, posteriormente
Pierre Broca descobriu que a fala era
coordenada pelo hemisfério esquerdo, em
que esta metade ficou conhecida como
dominante (pois ligada ao raciocínio), e a
metade

direita

Atualmente

tal

como

secundária.

conceituação

está

ultrapassada. Em meados do século XX,
Roger

W.

Sperry,

do

Instituto

de

tecnologia da Califórnia, apontou que o
corpo caloso permite a comunicação dos

Fig. 57

dois hemisférios, transmitindo a memória
e o aprendizado (CARNEIRO: 2002).
Os hemisférios, embora funcionem distintamente, não o fazem de forma
isolada, e, sim, conectados entre si.
Na verdade, apesar e talvez mesmo
devido à plasticidade do cérebro, este
órgão ainda oculta questões obscuras.
Neste sentido, como exemplo, tornou-se
célebre na neurologia o caso de Phineas
Gage

(fig.

58),

um

funcionário

das

ferrovias do século XIX, que teve seu
crânio e cérebro perfurados por um bastão

Fig. 58

de aço devido a uma explosão. Ele perdeu uma grande área do prosencéfalo,
sobreviveu, mas teve, aos poucos, sua personalidade mudada. Se antes era pacato e
educado, passou a ser um andarilho bêbado que elaborava planos a todo instante,
sem executá-los. Seu cérebro afetado o incapacitou de se conduzir ou controlar
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(CARTER, 2003: 35). Este é apenas um de muitos casos extraordinários que têm
assolado as pesquisas médicas e neurológicas, incutindo nelas dúvidas que ampliam
as noções cerca da potencialidade da mente humana e do funcionamento do cérebro.
As pesquisas concernentes ao cérebro ampliaram-se com as cirurgias criadas
para tratar pacientes epilépticos, por meio do corte do corpo caloso. Constatou-se, por
exemplo, que pessoas com derrame no hemisfério esquerdo não podiam mais falar,
mas, ainda assim, guardavam a capacidade de cantar:
O lado esquerdo do cérebro sabe situar-se dentro do tempo e procura situações
seguras, já o lado direito abstrai-se do tempo e gosta de se arriscar. Para o
hemisfério direito não existe a expressão "perder tempo". O esquerdo costuma
imitar, representar, fingir; o direito é criativo e autêntico. É o que é. Por ser racional
e crítico, o lado esquerdo do cérebro não se aventura a criar, inventar, sonhar.
Prefere a segurança do conhecido, do lógico, do aceito pela sociedade em que vive.
Já o lado direito solta a imaginação, viaja pelas asas do sonho, cria, inventa, recria e
assume ser livre. O esquerdo é linear, objetivo, usa o conhecimento de forma
dirigida, seqüencial, analítica, convergente; o direito é não-linear, subjetivo, utiliza o
conhecimento de maneira livre, múltipla, holística e divergente.

(CARNEIRO:

2002)
Outras pesquisas descobriram como os hemisférios do cérebro agem no
processo de memorização: o lado esquerdo se ativa ao ler determinada palavra
(fonema), mas, ao visualizar-se algo desconhecido, é o lado direito que atua. Porém,
Carneiro (1997) lembra que se o objeto visualizado possui um nome, os dois lados
funcionam simultaneamente. Concluiu-se, assim, que o hemisfério esquerdo está
envolvido com funções verbais e racionais, enquanto o direito com tarefas artísticas e
visuo-espaciais (fig. 59).

Fig. 59
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O lado esquerdo do cérebro, então, reconhece letras e palavras, enquanto o
lado direito reconhece faces e padrões geométricos. O nosso alfabeto, por ser silábico,
estimula o lobo esquerdo; os ideogramas dos orientais, utilizando símbolos,
desenvolvem o lobo direito. No idioma japonês, por exemplo, em que são usados
símbolos e sílabas, os dois hemisférios são estimulados no ato da leitura.
(CARNEIRO: 2002).
Além destas considerações, a importância do hemisfério direito reside em sua
capacidade espacial, que pode considerar metaforizações, tendo facilidade para
visualizar e memorizar, tanto imagens reais ou criadas: “o exercício do desenho, assim
como música, tricô, da meditação e outros que deixam a mente mais livre,
desenvolvem as características próprias do hemisfério direito” (CARNEIRO: 2002).
Estudos mostram que a mão esquerda constituía a maioria das mãos desenhadas em
cavernas pelos primitivos, o que aponta também o favoritismo do manuseio pela mão
direita, relacionando-se à questão da transmissão de genes e também ao acúmulo de
testosterona. Facure (2003: 20-21) enfatiza que o uso de ferramentas com a mão
direita em supremacia à esquerda exigiu maior participação e expansão do hemisfério
esquerdo:
Com o uso de “ferramentas” pela mão direita, exigindo maior participação do cérebro
esquerdo, e o aparecimento da linguagem falada, era de se prever, como
conseqüência natural, uma maior expansão do hemisfério esquerdo. A assimetria
esquerda/direita ficou marcada no crânio de fósseis desde a época dos
Australophitecus, mas essa diferença, deve ter ficado mais nítida, a partir do
aparecimento do Homo primitivo, que passou a produzir instrumentos de pedra, que
os obrigava a uma maior exigência motora com a mão direita. O uso da linguagem
falada fez crescer a terceira circunvolução frontal do hemisfério esquerdo (hoje
conhecida como área de Broca, famoso cirurgião francês que a descreveu num
cérebro humano em 1867) acentuando a assimetria craniana. Os fragmentos fósseis
encontrados contêm indícios dessa seqüência evolutiva

(FACURE, 2003: 20-

21).
Kerchove (1997) também confirma que o processo da escrita foi preponderante
ao desenvolvimento dos hemisférios e suas funções:
O alfabeto fonético greco-romano é um sistema de linguagem que deu uma ênfase
selectiva à parte esquerda do cérebro: o cérebro pode ser afetado por uma
tecnologia, no caso, o alfabeto fonético. O fato de escrevermos da esquerda para a
direita afeta a nossa forma de pensar? A hipótese é que o alfabeto teria um papel
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determinante ao acentuar tempo e seqüência, as duas funções essenciais do
hemisfério esquerdo.

(KERCKHOVE,1997).

Além desses dados, as medições utilizadas atualmente no campo da
tomografia computadorizada e principalmente pelo PET - Positron Emission
Tomography - estão vasculhando as reações não apenas concernentes às pesquisas
ligadas à saúde, mas também às respostas ao aspecto emocional e até os de
classificação religiosa e mística. Investigações realizadas no Centro de estudos da
Ciência e Religião da Universidade Colúmbia buscam descobrir como as experiências
espirituais afetam a fisiologia estrutural do cérebro. Pesquisadores perceberam que
em pessoas em estado de meditação e oração prolongadas há mudanças químicas no
cérebro e alterações hormonais, permitindo um impacto positivo sobre o sistema
imunológico (KLINNTOWITZ, 2001).
A chamada “neuroteologia” busca uma união das pesquisas em neurologia com
apontamentos da teologia, a fim de respaldar cientificamente o que ocorre no cérebro
de pessoas com experiências místicas e religiosas. Se, antes, se podia apenas medir
as alterações de ondas beta a alfa, agora se está começando a destrinchar como elas
ocorrem nas mentes em estados de meditação: com o avanço da obtenção de
imagens cerebrais, tem-se percebido, por exemplo, que no sistema límbico (sede do
cérebro emocional), durante os momentos contemplativos, há uma atividade
redobrada, e intensa atividade elétrica, próxima até do que ocorre nos ataques de
epilepsia, reforçando as hipóteses destas experiências deixarem grandes marcas nas
personalidades das pessoas (MORAIS, 2002). Os rituais religiosos e as presenças de
símbolos acabam por reforçar a importância destes momentos, ativando o sistema
límbico e facilitando a translação dos estados alterados de consciência:
Apesar da comunicação intensa entre eles, cada hemisfério do cérebro tem uma
relativa autonomia e características diferentes de processamento das informações.”
O esquerdo se relaciona como o principal da linguagem e cálculo, enquanto o direito
pelas “habilidades espaciais, linguagem simples, compreensão e ideação nãoverbal”. “O hemisfério direito estaria relacionado com o significado do signo, que
opera em tempo real, enquanto o esquerdo se vincularia ao aspecto significante do
signo, encarregado da construção de seus enunciados. (MORAIS,2002:48-49).

No entanto, este funcionamento dual do cérebro não foi ainda compreendido
totalmente. Um estudo com base na visualização do cérebro em ação, levando em
consideração os dois refrigerantes à base de cola mais famosos do mundo, concluiu
que a Pepsi tem seu sabor mais favorecido à reação cerebral, o que reforça a tese de
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que o poder do marketing de sua concorrente estimula mais áreas ligadas ao ato da
vontade, colocando a Coca-cola em primeiro lugar nas vendas (BUCHALLA, 132). Isto
dá margem a novos estudos que poderão auferir questões relacionadas até às
vontades humanas e do livre-arbítrio. A “vontade”, em geral, não é questionada em
sua origem real, ou seja, não se verifica a priori se a pessoa que manifesta a vontade,
ou o desejo, o faz por livre e espontânea decisão, ou se foi cooptada pela intrincada
rede de causas fisiológicas químico-físicas que ocorrem em seu organismo, aliadas à
educação e ao meio em que ela se desenvolveu.
Diferenças no funcionamento entre os cérebros masculino e feminino são
também apontadas, mostrando que nas mulheres os processamentos de informações
ocorrem nos dois lados do cérebro, com certa predominância do esquerdo, enquanto
nos homens o processamento integral se dá no esquerdo apenas, exceto na área do
hipocampo, o que explica melhores respostas na orientação espacial, em
contrapartida à superioridade feminina no âmbito verbal (PETTI, 2003: 21). Porém,
também existe o cérebro misto, que equipara as habilidades em ambos hemisférios,
tanto em homens como em mulheres. Apesar da influência cultural, está-se
constatando que o aspecto biológico é preponderante para a diferenciação dos
cérebros feminino e masculino, pois a testosterona, o hormônio masculino, está em
proporção ao tamanho maior do hemisfério direito que, ainda no útero, parece se
desenvolver mais rapidamente que o esquerdo nos meninos, relacionando-se à
inteligência espacial.
Keppe (1991: 236-238) afirma que o homem age do intelecto à emoção e a
mulher da emoção ao intelecto (fig. 60). O homem, então, costuma cometer enganos
na vida, objetivando um resultado de acordo com sua lógica imaginada, enquanto a
mulher se engana com mais facilidade nas emoções. Pesquisadores concluíram,
apesar disso, que o hemisfério direito é mais capaz para lidar com a complexidade da
informação e processar modalidades de representação numa mesma tarefa, enquanto
que o esquerdo é superior em fixar-se num único e repetitivo modo de representação
(SPRINGER; DEUTSCH, 1998: 344).
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O importante em se apontar estas questões da lateralidade, é a de se perceber
que há faculdades latentes que podem se mostrar mais ou menos desenvolvidas no
ser humano, o que está intimamente ligado à maneira de ver, de visualizar e
responder às questões tanto cotidianas, como de ordem metafórica, que poderiam
tornar as capacidades hemisferiais mais operantes e expandidas. Outra abordagem a
se verificar é a importância dos estímulos à área hemisferial direita, que, como se
verificou, traduz modalidades mentais. Este hemisfério não tem sido estimulado a
desenvolver no ensino acadêmico, baseado quase que exclusivamente no sistema
cartesiano e clássico, evidenciando que a marcha humana avançou com base no
hemisfério esquerdo, a partir do Renascimento, aportando num novo paradigma à
física clássica. Já na era contemporânea, graças às mudanças de visão pela ciência
quântica, aliada às pesquisas cognitivas, percebe-se que a denominação de cérebro
“dominante” ao hemisfério esquerdo se mostra pretensiosa e enganosa, considerando
que o direito não teve sua funcionalidade realmente diagnosticada. O reflexo desta
forma de pensar acabou por se refletir no sistema social e no educacional,
estimulando mais ainda a conduta com base na racionalidade linear, e,
consequentemente, na valorização do hemisfério esquerdo.
Porém, entre todas estas considerações, há uma possibilidade ainda pouco
aventada, e que deriva de uma teoria distinta, que amplia a noção do cérebro como
expoente dual. Assim, para Waldemar De Gregori (1999), a mente humana é sinônima
do cérebro, que funcionaria com base na questão triádica do cérebro réptil, mais os
hemisférios direito e esquerdo neocorticais. Desta forma, as atividades sociais
derivariam de um equilíbrio pertinente, em que as três porções cerebrais - cérebro
réptil (que coordena o pragmatismo e a organização vital e social), cérebro hemisferial
esquerdo (coordenando o pensamento racional e linear) e o hemisferial direito
(coordenando a criatividade e a religiosidade) -, atuariam em conjugação
satisfatoriamente equilibrada. Esta teoria amplia a noção do funcionamento dual do
cérebro para outra em que a porção oriunda dos répteis, e que figura ainda no cérebro
humano, participa de forma saliente no processo existencial e social humanos.
Mas De Gregori, como se verá, sugere que este equilíbrio sistêmico não tem
ocorrido de forma plena.
2.2.4 A Visão e os hemisférios
Gaiarsa (2000: 25) informa que as pesquisas estimam que 90% da realidade que
chega ao nosso cérebro é de ordem visual. Assim, a visão é um sentido que serve
como descrição útil daquele que vê o mundo externo, com informações relevantes
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(Marr, David apud PINKER, 1998: 229). Mas as imagens não são apenas visuais,
incluindo-se na mente várias formas de percepção, inter-relacionando-se o processo
numa modalidade sômato-sensitiva, conforme expõe Damásio (2000: 402,407): as
imagens provêm do cérebro, através de padrões neurais formados em populações de
células nervosas, ou neurônios, constituindo circuitos ou redes.
O cérebro, de certa forma, funciona em módulos cooperativos: quando uma
imagem e um som forem associados a um conceito, serão três as áreas que
trabalharão para sua recuperação (LEMBRE-SE: SEM MEMÓRIA NÃO HÁ
APRENDIZAGEM: 2003).
Assim, a construção da imagem é neurológica: no processamento da visão, é a
retina que desempenha a função sensorial do sistema nervoso, com a seleção da
imagem. Porém, sua construção intencional ocorrerá com a função integrativa do
sistema nervoso, que processa “a informação visual, gerando pensamentos e
emoções, interpretando-a, criando significado” (GUIMARÃES, 2000: 43). A informação
visual passa pelos nervos óticos, cruzando-se no centro craniano, e de forma invertida,
é projetada no centro visual oposto. Os sinais visuais que passaram pela área primária
seguem para a secundária e são enviados também para regiões inferiores do lobo
occipital ,onde o detalhamento das imagens, cores, letras e o objeto visto, são
tornados conscientes: “nessa área há ligação direta com o sistema límbico, segundo
Eccles, importante pela participação do conteúdo emocional” (GUIMARÃES, 2000:
45).
A questão da influência da imagem na conformação cerebral é muito
importante e ainda está abrindo novas descobertas. Por exemplo, o hipocampo dos
taxistas londrinos tem sua estrutura distinta dos não-taxistas. Há uma relação entre o
tempo da profissão e o tamanho de cada região do hipocampo: quanto mais mapas
decorados, maior a porção posterior daquela área. Esta comprovação ressuscita uma
concepção da frenologia, em que cada região cerebral aumenta conforme é utilizada
(HERCULANO-HOUZEL,
2002:132)

e

demonstra

a

neuroplasticidade cerebral.
Ainda

com

relação

às

imagens, o hemisfério esquerdo
tem

dificuldade

em

perceber

desenhos ou fotos borrados, mas
não o lado direito (fig 61). O
hemisfério direito é mais rápido e
Fig. 61
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acurado para detectar as freqüências largas de informação visual, enquanto o
esquerdo detecta melhor as de ondas curtas.
A subjetividade e objetividade também são pertinentes às modalidades
hemisferiais. Kraft (2004:49) explica como se dá a leitura hemisferial do texto científico
e poético, diferentemente nos hemisférios: ao ler algum poema, como de Goethe, por
exemplo, o hemisfério esquerdo analisa a seqüência de letras, formando palavras e
sentenças de forma lógica, averiguando a sintaxe e gramática, apreendendo o
conteúdo concreto. Porém, é pelo hemisfério direito que surgem as metáforas e
imagens no cérebro. Portanto, Kraft atesta que o hemisfério esquerdo pode acabar
não permitindo o funcionamento pleno da criatividade, ao obstacularizar o direito.
Rubem Alves (2004) explica que os olhos e seu funcionamento, similar à
máquina fotográfica, são de fácil compreensão para a ciência, mas o sentido da visão
ou a visualização não é algo simples per se, pois tem variáveis intimamente ligadas ao
subjetivismo, e, por isso, à conformação mental de cada pessoa. Na modalidade,
científica, por exemplo, há uma conclusão factual na visualização de qualquer objeto:
uma cebola é apenas uma cebola, e partindo desta consideração, basta proceder ao
referencial teórico e partilhar esta conclusiva. Porém, a visualização de uma cebola
pode se dar de forma distinta, em que a mente se compraza e a veja como algo
inusitado e diferente, conforme narra uma paciente de Alves:

Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os
tomates, os pimentões - é uma alegria! Entretanto, faz uns dias, eu fui para a
cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal
sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que
nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se
refletindo neles: tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral
gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte
para ser vista! E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os
pimentões... Agora, tudo o que vejo me causa espanto. (ALVES,

2004).

O que se passou com a paciente pode também ser relacionado ao conceito de
hilo e holotropia do pesquisador tcheco Stanislav Grof (SANTOS NETO: 2006), um
dos sistematizadores da psicologia transpessoal. Grof, mediante longos estudos com
estados alterados da consciência, concluiu que a psique humana pode ter dois
chaveamentos: o hilotropismo, em que a mente se direciona à matéria e aos estados
comuns, e o holotropismo, em que, mediante alguns estímulos, a consciência se
projeta no “todo” e tem uma visualização diferenciada de tudo (como pode ter ocorrido
à paciente de Rubem Alves, no instante em que percebeu que a cebola era algo muito
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distinto de apenas um bulbo alimentar). Alguns artistas se situam, por vezes, neste
estado alterado:
Gertrude Stein certa vez perguntou ao pintor francês Henri Matisse se, ao comer um
tomate, ele o olhava à maneira de um artista. Matisse respondeu:
“Não. Quando como um tomate, olho-o como qualquer pessoa o olharia. Mas
quando pinto um tomate, vejo-o de maneira diferente. (EDWARDS,

2003: 30)

Cientistas britânicos estão concluindo testes com ressonância, por meio de
aparato tecnológico, em que conseguem acusar o exato momento em que as pessoas
pensam ou reagem a imagens que sua visão não consegue captar, quando as
imagens são fornecidas muito rapidamente. Seria um início para se poder “ler” o
pensamento inconsciente e até acusar quando uma pessoa está ou não mentindo, ou
omitindo proposital ou inadvertidamente uma informação (BBC Brasil.com, 2005).
A ciência atual desvenda até diferenças culturais que podem ter se formatado
por meio de uma utilização cerebral distinta. Descobriu-se, por exemplo, que o ato de
ler e ver objetos e fotos tem processos de pensamentos diferenciados entre chineses
e americanos. Para isso, foi elaborado um teste com 45 estudantes de cada uma das
culturas em pauta, consistindo em mostrar-lhes fotografias com um objeto simples no
primeiro plano, mas com detalhamentos no fundo. Os americanos se detiveram mais
na figura principal, enquanto os chineses se alongaram aos detalhes do fundo da foto.
Especulou-se que tais variações são reflexos de contextos sociais e de interrelações
(EYE MOVEMENTS MAY BETRAY YOUR CULTURE: 2005). Takahiko Masuda e
Richard Nisbett da Universidade de Michigan apresentaram também animações do
meio submarino a americanos e japoneses, sendo que os americanos enfatizaram os
peixes grandes e só depois outros detalhes. Os japoneses também mencionaram os
peixes grandes, mas logo de início evocaram também os do fundo, as plantas e
formas de pedras. Concluiu-se que os japoneses descreveram 70% mais detalhes que
americanos (HAYASHI; ALDEN, 2004: 26).
Assim, se o olho humano é produto de adaptação, desenvolvido pela seleção
natural, cogita-se que a mente humana também o possa ser. Isto explicaria o
processamento dialético dos orientais: a dialética oriental se coloca em contrapartida
aos axiomas ocidentais, consistindo-se em mudança permanente da realidade e
contradição, em que só a mudança é constante, e o holismo com a premissa de que
tudo muda, devendo-se então considerar o objeto e seu contrário, numa interação
integrada (HAYASHI, ALDEN, 2004:27). É possível, assim, que os orientais tenham
tido uma educação mental realmente diferenciada da ocidental, o que demandou uma
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utilização maior do hemisfério direito associado ao esquerdo. Isto remete à questão de
a leitura ideográfica ativar distintamente o hemisfério cerebral direito dos chineses, em
contraponto à leitura dos fonemas pelos ocidentais.
Assim, todas estas questões apontam para possibilidades cognitivas que são
diferenciadas na humanidade, seja por indução cultural, e/ou por transmissão
genética. Tais reconhecimentos conceituais estão mudando a maneira de pensar do
ser humano, e também ampliando sua consciência mental. E é bem provável que a
realidade (incluindo o que dela é absorvido pelos sentidos humanos) influencie de
forma incisiva no desenvolvimento cognitivo.

2.2.5 Mente, Consciência e Neuroplasticidade
A mente deixou de ser percebida como passiva a partir da década de 1950, ao
despontar a revolução cognitiva, quando se construíram programas computacionais
que comprovavam teoremas matemáticos, principalmente graças aos trabalhos de
Turing nos anos 1930, mostrando a natureza computacional dos processos de
pensamento. Com isto, criou-se uma teoria geral da mente, a ciência cognitiva, com
variadas considerações, dentre elas a de que a mente é a inteligência, não sendo um
mero aparato de mediação entre estímulo e resposta, devendo ser estudada pelo viés
da interdisciplinaridade. Para tanto, os estudos passaram a ser feitos pelas
neurociências, psicologia, lingüística, antropologia, filosofia e abordagem pela
inteligência artificial (DEL NERO, 1997:156).
Na atualidade, a questão da consciência tem arregimentado diversos
pesquisadores e movimentado muitas discussões. Para a ciência ainda tradicional, é
possível que a mente seja apenas um “fruto” criado pela matéria organizada do
cérebro e que os sentimentos se expliquem por deliberações físico-químicas, como os
neurotransmissores dopamina, ligados à felicidade, ativando a área no lado pré-frontal
do cérebro. No entanto, o físico Amit Goswami discorda da premissa científica de que
a mente é um subproduto imaterial: enquanto o cérebro é uma estrutura material
complexa, localizado dentro da caixa craniana, e composto de substâncias químicas e
funcionamento neural com consumo de oxigênio, podendo ser mensurado e estudado
por vias concretas, ele questiona o que seria a mente:
Toda criatividade é mental, e assim precisamos entender o que é a mente, pois ela é
que processa os significados. Para os cientistas, a mente é um fator secundário do
cérebro. Se assim fosse, então a criatividade não existiria, porque o cérebro não
pode processar o significado. O que a criatividade pode fazer à nossa volta é nos
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ajudar a

ver um sentido novo naquilo que todos vêem como algo comum. O

melhor da nossa criatividade está em achar um contexto novo para potencializá-la.
Por isso, é importante perceber como a nossa mente se condiciona a ver os
contextos que nos são dados. (GOSWAMI,

15 de junho de 2003).

Por sua vez, John Searle (1984) defende que, sem uma consciência, a vida
humana seria impossível. Mas Searle é defensor de que todos os processos mentais
ocorrem e são causados no cérebro. Igualmente, a assertativa de Del Nero
(1997:125), de que “a consciência, verdadeiro nó do mundo, é um produto do cérebro
(conteúdo) e uma função (forma)” não é corroborada por outros cientistas, como
Goswami (2002; 2005), Maturana (2003), Raul Marino Jr (2005) etc. Embora os
defensores da mente como causa do cérebro sejam ainda a minoria, são profissionais
acadêmicos de formação tão respeitada e abalizada quanto Del Nero e outros. Estes
fatos, porém, apontam para outra questão importante: como a realidade é percebida
pela mente humana.
No Renascimento, o conhecimento era visto como uma representação fiel de
uma realidade independente daquele que a busca, como se os saberes e as artes não
fossem considerados construções da mente (Mariotti, Humberto apud MATURANA;
VARELA,2003:7). Hoje, com a física quântica, sabe-se que o ser humano influencia na
realidade. Nesse sentido, Maturana e Varela (2001) descrevem todo o percurso da
evolução biológica com base na ciência, em que as
adaptações dos seres vivos foram se formatando de
acordo

com

seu

sistema

nervoso,

angariando

informações do ambiente, com o fim de utilizá-las
para construir representações de mundo que lhes
permitam computar um comportamento adequado
para sua sobrevivência. Como exemplo, há uma
seqüência imagética em que se mostra o mecanismo
de acoplamento entre os insetos sociais, a trofolaxe no caso das formigas - realizando uma troca de
substâncias para a manutenção da diferenciação e
especificação de papéis (fig. 62). As explicações dos
autores vão ao encontro dos novos conceitos que têm
se espargido por todos os ramos da ciência,
Fig. 62

principalmente no cognitivo. Assim, Maturana e Varela
definem que, apesar de estar embasada na ciência, a
explicação de seus conceitos cognitivos é singular,
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pois adentra um conhecer do conhecer, em que o pesquisador se encontra consigo
mesmo, sem saber onde principia o início da busca, mas que expande até a
formatação das explicações. Esta maneira de “ver”, distingue-se, portanto, da postura
tradicional cartesiana, em que o pesquisador se porta como um ser à parte e intocável,
que não influi em sua pesquisa, da qual se encontraria destacado, cuja explicação
seria objetiva e direta.
Os autores ilustram esta teoria através do exemplo metafórico visual do
desenho “Galeria dos Quadros de Escher”. Neste desenho, uma imagem distorcida
mostra um observador a apreciar um quadro com a representação pictórica de uma
cidade, envolvendo-o também: não se sabe se o quadro está fora ou dentro do rapaz,
se ele faz parte ou não, ou se é a mente dele que o criou, representando, segundo os
autores “uma circularidade cognitiva”,(fig. 63).
Outra instigante reflexão é deixada por Aldous Huxley (1973), baseando-se no
filósofo C. D. Broad, acerca da teoria estabelecida por Bergson, em que há uma
relação com a memória e o senso de
percepção. Segundo esta teoria, a função do
cérebro e do sistema nervoso seria, em
instância principal, eliminativa e não produtiva.
Assim,

o

homem

possuiria

todo

o

conhecimento do universo, mas o cérebro
filtraria

as

informações

evitando

o

esmagamento e impedindo a consciência da
onisciência, que seria natural e inerente ao ser
humano, já que de origem cósmica.
Tal

teoria

encontra

respaldo

em

Stanislav Grof (SANTOS NETO, 2006), que,

Fig. 63

por meio de inúmeros experimentos com estados alterados de consciência, formulou a
hipótese de homem hilo-holotrópico, o qual busca um equilíbrio entre o homem
material (animal) e o homem sistêmico (espiritual). Ken Wilber (1991), igualmente,
reforça que a consciência se desdobra em várias, como têm atestado os experimentos
de estados alterados da mente.
O cérebro, como se percebe, é um mecanismo delicado: traumas e momentos
fatídicos emocionais podem, inclusive, causar marcas nele como cicatrizes (SERVANSCHREIBER, 2004).
Atualmente, contrário ao que se pensava, sabe-se que o cérebro adulto é
dotado de grande plasticidade, desempenhando fundamental papel na aprendizagem
e na formação da memória. Alguns experimentos estão auxiliando nesta comprovação,
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como um teste realizado com violinistas, que constatou aumento da área cortical dos
dedos da mão esquerda, usada por eles para levantar o braço do violino. Quanto mais
experiência se obtém no uso do instrumento, mais extensão tem a representação da
área (MIRABELLA, 2005: 42).
Dessa forma, conclue-se que o cérebro é um órgão que foi moldado para
aceitar mutações de acordo com as respostas: a química do DNA se transforma pela
experiência em percursos de uma vida inteira, apesar das funções emocionais e de
relacionamentos sociais adultos serem formatados, em parte, pela experiências iniciais
da vida (NEUROPLASTICITY: THE NEURONAL SUBSTRATES OF LEARNING AND
TRANSFORMATION:2005).
Tais descobertas estão modificando conceitos aparentemente óbvios, mas que
se mostram diferentes do que se supunha, podendo transformar paradigmas. Por
exemplo, para visualizarem-se imagens complexas, inúmeras pequenas partes do
cérebro são ativadas simultaneamente, umas inibindo a atividade das demais, para
que a pessoa foque a visão num ponto determinado, mais relevante. Descobriu-se que
estes inibidores parecem atuar menos em pessoas com mais idade, verificando-se
assim, que os idosos têm uma percepção do todo melhor do que os jovens (IDOSOS
TEM UMA PERCEPÇÃO DE TODO MELHOR QUE OS JOVENS, 2005). Dessa forma,
o avanço da idade também pode trazer diferenças no funcionamento cerebral, não
apenas

degenerativas,

e

sim,

expandidas.

Pensava-se

também

que

o

desenvolvimento e funcionamento do cérebro eram fixados geneticamente, mas
estudos recentes acusam que a variedade de estímulos do meio determina o modo de
formação das redes neuronais (BRAUN, KATHARINA e BOCK, JÖRG, 2004:74).
Neste ponto, é possível até mesmo pensar em duas questões controversas: o meme
(memetismo) de Richard Dawkins, e o campo morfogenético e mórfico de Rupert
Sheldrake, como causas das construções civilizatórias humanas (modificando assim a
noção do livre-arbítrio humano).
O memetismo, termo criado pelo biólogo Richard Dawkins (DAWKINS, 1999),
expõe a imitação como conseqüência de um componente de atuação similar ao gene,
porém de forma não física, e sim cultural. Ele assim conceitua o espalhamento de
fatores culturais e mentais que “repetem” determinados padrões de pensamentos, por
exemplo. Esta teoria tem sido muito controversa, pois se aferra a um elaborar em que
o memetismo é uma espécie de fator da mente, mas sem uma inteligência maior por
detrás. Assim, um meme seria qualquer unidade de imitação e de transmissão cultural,
que pode se organizar em memeplexos -, ou seja, linguagens, religiões, teorias
científicas e sistemas de crença e influenciar toda a evolução humana, propagando-se
por imitação. Podem-se incluir as próprias linguagens humanas, as teorias científicas,
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as ideologias políticas, as crenças, as religiões etc., incluindo-se até anti-memes, que
podem ser admitidos pelos memes.
Apesar de fascinantes esclarecimentos que podem ser explicados pela teoria
memética, muitos pensadores e outros cientistas, bem como religiosos, mantêm uma
posição refratária e cética com relação a ela, defendendo a subjetividade humana.
Porém, é também passível inquirir se o conceito da subjetividade, ou até do livrearbítrio não se espalhou através destes mesmos memes, inculcando nas mentes
humanas maneiras de pensar tão arraigadamente aprofundadas, que se tornam
indistinguíveis. Seria interessante se fosse um “meme” que causasse os pensamentos
desordenados e “invasores” que a mente humana é obrigada a “aceitar” diariamente:
Mais de oitenta por cento dos pensamentos são na verdade eventos ‘repetitivos
nocivos e viciosos, pois estão calcados no passado e no futuro, e quase nada têm a
ver com as ocorrências do presente. Não temos consciência disso, mas este
processo pode causar uma significativa perda de nossa energia vital, com
conseqüências danosas ao corpo e à mente.” (MATOS,

2004:250).

Uma segunda possibilidade é o campo morfogenético ou mórfico, conceitos
criados pelo biólogo Rupert Sheldrake. A morfogênese “é um processo da natureza
mediante o qual as coisas ganham forma” (LIMA, 1995:41). Sheldrake (1985:82-83)
explica que “os orbitais de elétrons ao redor de núcleo atômico podem ser observados
como estruturas dentro do campo morfogenético do átomo”. Ele ainda explica que,
assim como as órbitas do elétron não podem ser especificadas, exceto suas
probabilidades, dentro da hipótese de causação formativa sugere-se que também as
estruturas de campos morfogenéticos são distribuições probabilísticas. Lima (1995:
41) simplifica a questão dos campos mórficos e morfogenéticos, ainda um tanto
incompreendidos pela ciência tradicional que vê o universo como uma máquina,
apesar das reformulações quânticas: a morfogênese é o que permitiria a um animal
específico ter sua forma, e o campo mórfico seria uma concentração imaterial que
exerce sua influência no material, organizando a vida, inclusive formatando o plano da
vida humana.
É interessante ressaltar que a mudança do padrão cartesiano para o sistêmico
da física quântica fez eclodir outro, na área neurobiológica, em que se estudam os
procedimentos cerebrais junto a emoções humanas, trazendo de volta a junção corpomente. O neurologista Antonio Damásio percebeu que o aspecto emocional é
indispensável ao racional (CAMPOS, 2003:99). O cérebro, como maior órgão do
sistema nervoso central, controla as funções vitais, mas pensar envolve a capacidade
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de forjar signos (CAMPOS,2003:97-98). Campos também lembra que as imagens têm
certa influência nas elaborações mentais, mas não só isso: o uso prolongado de certas
áreas pode determinar modos e maneiras de pensar e agir, que acabam se
estratificando. É sabido que Charles Darwin, conforme se utilizava cada vez mais do
cérebro racional, com o passar dos anos percebeu-se menos sensível às arte:
Darwin preocupou-se com a diminuição de sua sensibilidade artística nos últimos
anos. Darwin concluiu que a atrofia vinha da unilateralidade de sua atividade
científica. Concluiu que é uma perda de felicidade, pois prejudica também o caráter
moral,

debilitando

a

parte

excitável

da

natureza

humana”

(TREVISAN,2002:19)
Outro que percebeu que o excesso de racionalismo seria desequilibrador foi
Whitehead, matemático e pensador inglês, que se insurgiu contra o excesso de
profissionalismo em seus domínios (dir-se-ia tecnicismo), como afirmou Trevisan
(2002:21). Trevisan explica ainda que, na modernidade, o celibato que existia nas
classes cultas da Idade Média foi substituído por um celibato da intelectualidade,
divorciada da contemplação completa dos fatos. Ainda assim, é necessário ponderar,
que a criatividade e a imaginação, com base em informações racionais, são
excelentes formas de se realizar descobertas: Kekulé, químico alemão, intuiu a
fórmula do benzeno através de seu subconsciente, apresentando-a como a serpente
que morde a própria cauda (TREVISAN,2002:19-20). Além disso, muitas outras
teorias, algumas delas beirando o fantástico, são aventadas pela ciência. A própria
possibilidade da existência de universos paralelos, tão utilizada em filmes, literatura e
quadrinhos já está sendo respaldada por teorias que continuam a se aprofundar cada
vez mais (TEGMARK, 2003).
Porém, o que tem permitido todas estas conjunturas, é a descoberta de que o
cérebro não é algo que esteja pronto e acabado. Quando se retiram áreas do cérebro,
devido a doenças ou acidentes, ele tem uma plasticidade que permite a outras regiões
de seu arcabouço material serem estimuladas, fazendo as vezes daquelas que foram
estirpadas.Schwartz e Begley (2003) situam esta neuroplasticidade do cérebro e seu
poder mental, como algo possível, e de funcionamento similar à teoria quântica das
micropartículas probabilísticas. Os autores estudaram casos de OCD (obsessivecompulsive disorder1) e passaram a tratá-los de forma diferenciada da medicina
tradicional. Em vez de operarem por medicamentos, buscaram uma mudança de foco

1

Desordem compulsiva obsessiva.
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nos pacientes. Tal renovação na maneira de atuar se baseia nas descobertas do
cérebro e sua plasticidade e nos fundamentos da física quântica, associadas às
probabilidades das partículas. Assim, conforme se vê no esquema, similar a um mapa
mental ou a uma narrativa de história em quadrinhos (fig. 64), os autores explicam que
a “reprogramação” mental dos pacientes pode modificar as ondas probabilísticas de
acionamento (ou não) do dispositivo que liberarará neurotransmissores para um
circuito mais correto, e não para o que demanda a repetição de determinada tarefa,
como acomete um paciente de OCD.

Fig. 64

É interessante que, assim como estes pesquisadores adentram um
pensamento em confluência com a física quântica de forma a auxiliar no tratamento de
deficiências da mente, físicos atuais como o indiano Amit Goswami, pelos mesmos
embasamentos quânticos, se embrenham em aventar uma possível existência da
reencarnação e da alma (GOSWAMI, 2005). Ele é um dos defensores da mente como
criadora da contraparte física, ou seja, do cérebro, não comungando da teoria de que
o cérebro cria a mente.
Por sua vez, Keppe (1991, 236) diz que o verdadeiro conhecimento provém
não apenas do raciocínio lógico (hemisfério esquerdo), mas do sentimento correto
(amor), coordenado pelo hemisfério direito, responsável pelo aspecto afetivo e
artístico. A mente, então, é um mecanismo que abarca um mistério ainda a ser melhor
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sondado: Grof (apud AMOROSO; DI BIASE, 2004) adverte que a ciência materialista
ocidental deve deixar sua postura rígida de defesa de que a consciência é apenas
produto de processos neurofisiológicos do cérebro, já que não conseguiu prová-lo. E
mais: Grof ilustra com uma metáfora esta posição para ele arrogante: a televisão é um
aparelho cuja estrutura é conhecida, mas que intermedeia um programa que não o
criou. Assim, defende que o cérebro atua da mesma forma que o aparelho: uma
máquina mediando informações que advêm não dela mesma, mas sim de outro ponto.
As questões concernentes ao materialismo cerebral, à mente e à consciência
permeiam praticamente todas as pesquisas atuais, com o intuito de compreender
como a recente descoberta da neuroplasticidade do cérebro se realiza, e quais seriam
as influências que têm na vida humana.
2.2.6 A mente triádica e o sistema social, segundo De Gregori.
A modificação paradigmática científica culminou em uma nova maneira de perceber a
realidade, tanto no microcosmo, como na realidade tangível pelos sentidos humanos.
Ao mesmo tempo, as tecnologias derivadas do progresso científico propuseram novas
descobertas nas áreas cognitivas, que também estão revolucionando a maneira que
se percebe o funcionamento mental, possibilitadas pelo destrinchar do cérebro
humano, que se revelou dual (hemisfério esquerdo e direito) e neocortical, bem como
neuroplástico.
Há, porém, um grande abismo entre as descobertas científicas, seu
aproveitamento, e a qualidade da vida humana.
É certo que a ciência tem proporcionado melhoras em vários setores da vida,
porém, é igualmente visível que a fragmentação derivada desta maneira cartesiana de
se encarar a existência tem levado a uma cisão e distanciamento entre o fazer-saber
científico, e o cotidiano humano, em especial ao se perceber o abismo entre as
instituições de ensino (seus conteúdos ali engendrados e a forma com que são
disponibilizados) e o mal aproveitamento por parte da população. Há também uma
cisão entre os empregos e a forma com que o ser humano utiliza seu tempo, incluindo
os dias “livres”.
Assim, ainda que se conheçam melhor os funcionamentos do aparato cerebral,
há uma dicotomia entre a teoria e a aplicação do conteúdo. Somente a divisão
hemisferial dos cérebros e a questão das diferenças entre os lados, bem como os
estímulos, talvez não sejam dados suficientes para que se desvendem as razões da
dicotomia acima apontada. As respostas podem estar vinculadas justamente ao
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reconhecimento de um cérebro neocortical, e também plasticamente moldável, e que
até há pouco não se sabia sê-lo.
De Gregori (1999) explica a possível questão entre as teorias descobertas nos
ramos da ciência, em especial as que desvendam o funcionamento do cérebro, e
expressa as causas e soluções do abismo vivencial da ciência e do cotidiano da
grande massa populacional humana.
De Gregori considera o cérebro um sistema modular e de energia, contido no
crânio, e que faz, então, a ponte da fronteira das exterior e o interior. Lembra também
que o cérebro é uma caixa preta, por ainda ser pouco conhecido. Ao conceito do
funcionamento cerebral dual, esquerdo/direito, De Gregori inseriu um terceiro,
tornando-o triádico:
•

porção central (aliada aos hemisférios esquerdo e direito) (fig. 65), sendo a
porção mais antiga, a reptílica ou porção central (a mesma dos répteis),
constituída de cerebelo e tronco cerebral (mesencéfalo, corpo reticulado,
hipocampo, hipófise etc.), hereditária, instintiva, inconsciente e arquetípica;

•

o hemisfério direito, também chamado de porção límbica do encéfalo, como
sendo intuitivo, sensível, vidente, esotérico, não-verbal, inconsciente e que
tornou evidente a confusão com a religião, o sobrenatural e a magia.

•

e o hemisfério esquerdo, neocórtex, sendo o analítico, da razão (raciocínio),
consciente, crítico e lógico, bem como verbal.
De Gregori recorda que, se antes, a visão da ciência em relação ao cérebro via

um processo apenas de inteligência ou consciência possuidora de faculdades
(memória, juízo etc), ao final do século XX esta visão se modificou, graças ao reforço
da teoria de Roger Sperry (CARTER, 2003), acerca dos dois cérebros diferenciados
(hemisférios esquerdo e direito). Assim, não mais era o QI – Quociente de Inteligência
o único agente de medição, mas agora surge o QE - Quociente Emocional. De Gregori
ressalta que, nesse mesmo período, surgiram as pesquisas revelando o cérebro ser
um sistema triádico, cuja estrutura se compõe igualmente de três partes e três
processamentos mentais correspondentes, com base nas investigações de McLean,
Alexander Luria, Laborit, Popper e Eccles: a central (operacional), a esquerda (lógica),
e a direita (intuitiva). A partir destas constatações, é com base na analogia do micro
conceito da física quântica, em que a energia se move como trípode, e os
componentes atômicos como os quarks, que se complementam e se ajustam em um
rodízio caleidoscópico que, ao trocar de posição e “agregar-se a outros conjuntos
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Fig. 65

triunos em dança rotativa, elaboram toda a evolução rumo a qualquer grau de
complexidade” (DE GREGORI, 2005:4).
De Gregori retoma o conceito triuno do cérebro para a teoria matemática da
proporcionalidade, que foi proposta pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, e
que, associada à série de Fibonacci, pode estabelecer diferenças aceitáveis máximas
e mínimas, como na escala de 62% para 38%, que pode ser encontrada na natureza.
Ele cita esta mensuração para estabelecer uma relação com o conceito triádico que
permeia as atuações atômicas e a equilíbrio triúnico cerebral, para alertar que é
possível perceber o padrão da proporcionalidade também nos sistemas sociais, e que
haveria diferenças aceitáveis naturais e proporcionais que não estão sendo verificadas
e constatadas com a utilização cerebral da forma como se desenvolveu a humanidade.
Greco (1994:38), assim como De Gregori (1999), afirma que a história evolutiva
da humanidade ocorre num ritmo cíclico em que, enquanto o cérebro pensa e cria o
ciclo, ao mesmo tempo é transformado e recriado por ele, numa elaboração triádica.
Porém, quase sempre uma de suas funções correspondentes - fisiológico-operacional
(que remete à porção central do cérebro) analítico-lógica (ao hemisfério esquerdo) ou
sintético-intuitiva (ao hemisfério direito) – foi privilegiada em detrimento das outras
duas, devido às contigências sobrevivenciais cíclicas.
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De Gregori (1995:20) ainda explica que o cérebro é um conjunto
eletromagnético de células que se interligam pelas sinapses, nas quais atuam os
neurotransmissores “e suas vibrações holográficas”, que se cruzam como ondas
concêntricas de uma lagoa ou como as ondas de todas as emissoras de rádio e TV do
planeta” Eletroencefalogramas detectam ciclos de duração diferentes no cérebro, que
provêm de ondas conhecidas como alfa, beta, gama, teta, delta etc.
Enquanto as nomenclaturas de cérebro réptil, cérebro límbico e cérebro
neocortical fazem parte das ciências neurológicas, Gregori admite que podem-se
encontrar correspondentes na teoria de Freud:
•

O id corresponderia ao lado reptílico-instintivo ou central (natureza humana,
inconsciente coletivo);

•

O ego ao lado direito (as aspirações das pessoas, os sentimentos);

•

O superego ao lado esquerdo (analítico e censor).
Além disso, ele cita uma correspondência na psicologia da aprendizagem, com

Piaget, que nomeou os três processos de pensamento concreto para o lado reptílicoinstintivo; imaginário, sonhador, fantasioso, intuitivo e criador para o lado direito ou
porção límbica e pensamento lógico, abstrato e matemático, para o lado esquerdo ou
neocortical. Para os chineses, os fenômenos se caracterizariam dualmente com yin e
yang. Pode-se pensar que, para eles, ao usar os dois lados, o terceiro se distribui
entre ambos: yin equivale ao lado comum mais o direito; yang equivale ao comum
mais o lado esquerdo.
Eis aqui, portanto, um diferencial que irá proporcionar uma análise mais
específica da questão acerca da necessidade humana de vivenciar três processos
mentais equilibradamente, e não apenas um em supremacia aos outros dois, como
tem ocorrido.
Para De Gregori (1999), a utilização desproporcional de uma e/ou duas das
três modalidades foi a causa deflagradora de toda a problemática da situação humana
e planetária que se noticia na atualidade. O autor revela uma disposição triádica
reflexa na organização social humana (fig. 66), que pode se subdividir da seguinte
forma:
•

Subgrupos Oficiais, regendo as sociedades em 15%, por meio de um modelopadrão central prático que no cérebro funciona através central-reptílico, cujas
funções estão de acordo com sobrevivência, pela prática, trabalho e capital.
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•

Subgrupos Antioficiais, em 5%, que busca pela racionalidade - lógica, razão e
ciência - opor-se aos estatutos, promovendo sempre movimentos de mudanças
e

•

Subgrupos Oscilantes, totalizando 80% da sociedade, que vive com base em
fé, intuição e amor.

Fig. 66

É claro que esta divisão não diagnostica que cada grupo se utilize
exclusivamente de uma das tríades; pelo contrário, todos usam os outros dois
componentes, porém em menor proporção, mantendo outros objetivos.
Pela teoria de De Gregori, poder-se-ia dizer que a mente triádica do homem
chegou a certa desproporção ao usar em exagero a faculdade da porção central, com
alguma contraparte do hemisfério esquerdo e quase nenhuma do direito, nas questões
políticas e científicas. Ao mesmo tempo, a desvinculação entre a vida cotidiana e a
política, bem como a educacional, trazem o uso em demasia do hemisfério direito para
o “lazer”, em que o cotidiano se desvincula da vida politizada e educacional. Tudo se
configura como reflexo de um cartesianismo disforme, em que o pragmatismo também
se apresenta como base desta vida segmentada.
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Na figura 67, De Gregori mostra as funções que cada parte do cérebro
apresenta como:

Fig. 67

Como se percebe, esta fragmentação, diagnosticada por análises científicas
graças a aparatos tecnológicos, como a tomografia computadorizada, se justifica como
um esquema para se compreender o cérebro. Mas este procedimento não traz
desvinculação das funções como um todo, a menos que haja cisão cirúrgica, como
ocorria aos pacientes epilépticos.
2.2.7 A evolução da mente triádica (e as freqüências alfa, beta e gama)
Para De Gregori, a evolução do homem e seu processamento mental na
tridimensionalidade se deu inicialmente com base na potencialização do cérebro
central, já que a “própria luta, o próprio meio ambiente, a própria sobrevivência são o
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maior estímulo para o desenvolvimento do lado central. Mas isso em termos evolutivos
primitivos, e não em termos modernos, educacionais, ou de utilização moderna” (DE
GREGORI, 1999: 45).
O autor cita uma segunda etapa em que outra potencialização do cérebro
ocorreu, com a descoberta da religiosidade pelos líderes místicos e religiosos, como
Moisés, Buda, Cristo etc. Através da meditação, dos rituais, dos cânticos, preces e
artes (incluindo contações de histórias), o estímulo do hemisfério direito foi
potencializado, auxiliando na penetração de outras dimensões da realidade.
Estes dois períodos podem ser ilustrados com os homens primitivos
inicialmente elaborando seus instrumentos e passando a comungar gregariamente
suas invenções míticas (cérebro central), e depois, quando já estabelecidas as
faculdades dos centros nervosos, motricidade, senso social e familiar, passaram a
uma fé interna, ou a algum fundamento religioso, quando várias civilizações
elaboraram suas psiques com base em suas religiosidades. Citam-se as civilizações
fenícias, babilônicas, egípcias, chinesas, incas, maias etc em que as tônicas principais
buscavam um aprimoramento do hemisfério direito para uma reaproximação de
estados espirituais.
De Gregori explica, ainda, que o cérebro está condicionado por diversas leis
energéticas do universo, e que algumas dessas são conhecidas, funcionando como
ciclos mantendo padrões de funcionamento cerebral.
Existe uma medição em que níveis correspondentes a ciclos eletromagnéticos
mantêm a consciência em variados estados de percepção. A estas variações cíclicas
atribue-se o nome de antropofreqüência:
De alfa a delta (fig. 68) tem-se um nível mental próximo do sono, mas que
remete à sensitividade, linguagem não-verbal, fantasia, espontaneísmo e criatividade.
Estes estados se encontram principalmente nas crianças, sendo que De Gregori
(1999: 58) aponta que da vida intra-uterina aos cinco ou sete anos seu cérebro está
entronizado em nível delta (1 a 3 ciclos por segundo), nível teta (4 a 7 ciclos por
segundo) e nível alfa (8 a 13 ciclos por segundo);
Depois dessa faixa etária, com a evolução e influência da educação, a
ciclagem passa a ser mais acelerada. Em beta a ciclagem vai de 14 a 24 ciclos por
segundo: é quando o cérebro está no estado de vigília, desperto para a
tridimensionalidade, mas passível de ser ludibriado por outros níveis, incluindo-se os
subliminares, que são informações não alcançadas pela consciência “acordada”.
De Gregori salienta que pessoas cuja ciclagem se encontra além de 24 ciclos
por segundo (gama), são agitadas, intranqüilas, “em estado de exaltação” (DE
GREGORI, 1999:58).
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Segundo o pesquisador, o lado direito do cérebro tem suas atividades no
estado de relaxamento (alfa para delta, portanto), e o esquerdo corresponde ao estado
de vigília (beta), em que a vida social e cotidiana se encontra, enquanto que as
atividades da parte central do cérebro têm correspondência com a hiperexcitação
(gama). Existem variações cíclicas, então, no cérebro, como existem em todo o
universo: o ciclo diário, o ciclo alimentar, o ciclo semanal, o menstrual da mulher, o
sazonal, os macrociclos das eras geológicas e do sistema solar, bem como o do bigbang. De Gregori enfatiza a perenidade da vida em movimento, e não estática, e que,
quando há mudanças de ciclagens, a percepção da realidade muda, incidindo no
comportamento.
Lutero teria sido o marco para uma nova ciclagem que partiu dos povos anglosaxões, somando o pensamento racional ao religioso e pragmático (esquerdo, central
e direito). De Gregori salienta que, de todos os povos, estes são os que melhor se

Fig. 68

aproximaram de um sistema mais equilibrado, em que o monetário, o pragmático e o
artístico se irmanaram.
É interessante verificar que esta correlação e encaminhamento, seguiu um
rumo similar à forma como o orbe foi sendo povoado. Ou seja: ao se considerar a
origem do homem pelo continente africano, logo, pelo centro do planeta, o homem
teria iniciado sua marcha cerebral “atuando” na caça e fabrico de utensílios,
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inicialmente estimulando e ampliando seu cérebro com o uso básico da porção central.
A seguir, com a migração do homem para outras zonas planetárias (Eurásia), e
considerando a apropriação da linguagem (mímica, sons, desenhos e por fim, língua
falada e então escrita), e a necessidade de elaborar narrativas a fim de retornar a um
“Paraíso" do qual se desligou (quando sua consciência passou a ser arbitrária), sua
porção hemisferial direita passou a se desenvolver também. Assim, reiterando Gregori,
vieram os líderes espirituais da humanidade, cujas ciclagens cerebrais permitiam-lhes
mais facilmente perceber outras realidades e dimensões, passando-as a seus
congêneres. Nesta etapa, o desenvolvimento hemisferial direito é similar à expansão
da civilização humana para o leste do globo. A seguir ao período da Idade Medieval,
uma ruptura começou a grassar e teve por epicentro a figura de Lutero, que não mais
aceitava as imposições dogmáticas da igreja. Lutero empregou uma lógica para
compreender os desígnios divinos e não mais a aceitar cegamente as indulgências a
que o povo era submetido. Esta união entre a religiosidade e o princípio da
cientificidade, aliados ao pragmatismo, expandiu e teve depois, como conseqüência,
por exacerbação, o exagero no desenvolvimento do lado esquerdo cerebral
culminando na ciência cartesiana. Esta última etapa, embora tenha existido em
qualquer lugar do planeta, teve como ápice os Estados Unidos da América (cuja
localização geográfica está a oeste, ou seja, lado esquerdo do mapa, como o
hemisfério esquerdo do cérebro), resultando no desenvolvimento científico e
tecnológico de forma exultante.
Esta hipótese carece ainda de mais dados, mas as suposições registradas são
instigantes, e formam um quadro delineado e passível de fundamento, dadas as
reflexões apontadas por De Gregori (1999). Além do mais, De Gregori adverte, que, ao
subgrupo oscilante que sempre permanece no poder (representando a porção central
do cérebro), o que importa é uma “ordem” e organização pragmática que faça
funcionar a máquina sob a qual tal grupo age.
De toda forma, a ciência exacerbada transformou-se num reflexo invertido da
Igreja dogmática da Idade Média, pois pensou que bastaria por si mesma para gerir as
questões do mundo. No entanto, dois pontos seriam suficientes para demonstrar a
fragilidade desta reificação da ciência e sua fragilidade:
1- A teoria da relatividade e a física quântica paradoxal, que deixou os cientistas
apreensivos quanto às certezas que a mecânica clássica dava, e
2- A bomba atômica utilizada como arma de massa, demonstrando que os limites
das ações humanas não se pautam por um equilíbrio salutar.
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Outros pontos se somam a estes (e deles derivam), como o desequilíbrio
ecológico resultante das ações não integralizadas do agente humano e seu
desequilíbrio mental refletido diariamente.
Enfim, com base na teoria de De Gregori, é possível afirmar que a espécie
humana passou por três etapas: a primitiva, a religiosa e a da ciência. Verifica-se,
igualmente, que a partir do novo paradigma científico iniciado pela física quântica, e
agora continuado com a biologia e as pesquisas concernentes ao cérebro e à mente,
está havendo um matrimônio entre o racionalismo e a intuição, deflagrado por uma
visão sistêmica que inclui não só a pesquisa metódica (e metodológica), mas também
um novo posicionamento em face do universo, muito mais aberto e ousado do que tem
sido.
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3 - Educação sistêmica

Fig. 69: ANDRAUS, Gazy. Mapas mentais elaborados para
ministrar palestras na área de histórias em quadrinhos.
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3.1. Educação sistêmica
Uma lenda hindu exemplifica, de forma metafórica, o aspecto limitado da visão cindida
cartesiana. A lenda é encontrada em pelo menos duas versões: como a do livro de
Burza (1986:47), utilizada para nele discorrer acerca da teoria do funcionamento do
sistema cerebral (neurônios e sinapses), e a do livro de Milhomens (1995:20-22), em
que o pesquisador aborda a existência de uma física além da conhecida, num estudo
sobre a paranormalidade em geral.
No primeiro livro, a versão da lenda descreve uma aldeia incrustada na selva,
cujos habitantes presenciam um acontecimento inusitado: numa certa noite surge um
grande e desconhecido objeto, atiçando a curiosidade dos nativos que, não podendo
vê-lo claramente devido à escuridão noturna, passam a tocá-lo. Cada habitante tateia
uma parte do imenso objeto, e as conclusões são distintas: um pensa se tratar de uma
parede, outro de uma mesa, ou ainda uma árvore etc. Pela manhã, identificam a
imensa figura de um elefante. No segundo, a lenda é mais rebuscada: seis cegos
sábios que viviam no Indostão foram estimulados a conhecer um enorme ser que
havia trazido um carregamento. Cada um, ao apalpar determinada parte do bicho,
chegou a uma conclusão singular (fig. 70): enquanto um afirmava que era como uma
cobra (após acariciar a tromba), outro dizia ser um abano (ao tocar a orelha), ao que

Fig. 70

um terceiro pensava ser uma parede viva (após tatear o dorso do animal), e um quinto
concluía estar à frente de uma torre (ao verificar as quatro pernas), enquanto que o
sexto descrevia algo similar a uma vassoura (a cauda). Depois, reunidos, foram ter
com o público. Cada sábio, defendendo seu ponto de vista, foi convidado a montar
uma parte do que afirmava crer. Em conjunto, o resultado se configurou similar ao que
se apresenta na figura a seguir (fig. 71):
Como se vê, ao construirem-no inteiro, mais se assemelhou a um objeto
geométrico cujas partes não se encaixavam, diferindo completamente de um ser vivo
complexo como o elefante. Ainda assim, satisfeitos, os sábios cegos ficaram sem
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Fig. 71

perceber a reação indignada dos que enxergavam, já que o objeto nada tinha a ver
com a realidade.
Tal metáfora serve para se compreender como a mente cindida, dividindo o
pensamento cartesianamente, é limitada e fragmentária, induzindo a falsos
julgamentos. No sistema cartesiano, o preponderante é a análise sistemática de cada
setor, mas sem uma visão integrada de todo o complexo, similar à metáfora que narra
a lenda hindu.
Igualmente, se encontra a situação educacional, que se formatou por base no
cartesianismo e lógica newtoniana, privilegiando a razão e objetividade em detrimento
da subjetivididade e a emoção, sem contemplar a junção das duas.
Como assevera De Gregori (1999), há um uso desproporcional das porções
cerebrais: na educação, o hemisfério esquerdo prepondera, enquanto que, no
cotidiano social, o lado direito responde pelas ações, sem que haja entrosamento
entre ambos.
Existem muitas correntes e teorias acerca do potencial mental do ser humano,
mas é mister ressaltar que a inteligência humana não se define apenas pelo fator do
chamado QI (Quociente de inteligência). Este termo foi proposto a partir de estudos do
início do século XX, mas sua origem remonta aos testes de inteligência da antiga
China, para depois começar a ser usado metodicamente a partir do século V na
França, quando foi criado como um instrumento pelo qual se pudesse prever quais
crianças teriam sucesso nos liceus parisienses. Assim, o teste foi desenvolvido para
se tentar chegar a um padrão que estabelecesse a inteligência de acordo com as
faixas etárias. Mas esta medição se pautava pelo que se pensava ser a inteligência: o
exponencial medido unicamente pela razão.
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A partir de meados da década de 1980, Howard Gardner (CURY, 2002)
introduziu, porém, a Teoria das Inteligências Múltiplas como alternativa para o conceito
de inteligência baseada apenas no monismo racional, arregimentando outros
pesquisadores, como Daniel Goleman, que na década de 1990 introduziu o conceito
de quociente emocional (QE). Com tais estudos, iniciam-se as bases de uma nova
postura frente à questão da racionalidade excludente, que na atualidade tem bases
mais consistentes ainda, com respaldo nas pesquisas cognitivas e neurocientíficas.
Greco (1994), como De Gregori (1999), enfatiza a função triádica do cérebro,
expondo que o desenvolvimento humano em face às vicissitudes encontradas na luta
pela sobrevivência sempre privilegiou uma das funções, enquanto as outras duas
eram menos ativadas.
Deduz-se, assim, que no processo evolutivo, o desenvolvimento das três fases,
embora aparente ter se dado em períodos distintos, como o descrito anteriormente,
também ocorreu simultaneamente, em graus diferentes. Se o cerebelo e o tronco
cerebral estavam “prontos”, sabendo-se que o cérebro se desenvolveu em camadas
(como numa cebola), e que os animais mamíferos já possuíam um cérebro não
apenas réptil, é possível aventar a hipótese de que o hemisfério direito e o esquerdo
no homem primitivo (cujo cérebro já era diferenciado do animal mamífero), já estavam
sendo engatilhados embora em graus variados. Então, com uma certa estabilização da
inteligência central e a racional em eclosão (hemisfério esquerdo), propiciando a
construção inicial de abrigos e utilização dos solos para cultivo, a função sintéticointuitiva (cérebro direito), que já deveria se apresentar latente, se desenvolveu para
melhor operar a interpretação do mundo, ordenando-se as idéias e os aspectos
simbólicos e religiosos, isto por volta de 4000 anos atrás.
Esta

“sabedoria”

inerente

que

necessita

de

metaforização

para

ser

compreendida pela inteligência racional, se deu por intuições, misticismo, miticismo e
holismo, derivando-se desse período quase todas as correntes principais religiosas,
atingindo o apogeu durante a idade Média.
Como De Gregori, Greco (1994:39) também situa as funções cerebrais
analítico-lógicas (hemisfério esquerdo) se ampliando por volta de 600 a.C. com os
filósofos gregos como precursores, cujo processo se tornou hegemônico por volta do
século XVIII, num primado da lógica que irrompe nos descobrimentos, invenções, o
movimento da Reforma, o Renascimento, o Mercantilismo e os estados nacionais,
culminando com a sistematização do método científico e o novo ciclo paradigmático
cartesiano, definindo aquele período como uma nova revolução cerebral.
A ciência, como é conhecida, resultaria então, dos trezentos últimos anos,
como fruto do projeto do Iluminismo da Idade Moderna. A visão cartesiana, em que as
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coisas materiais se diferem das coisas mentais, se reforçaram com o universo
maquinal e mecânico, como um relógio cujas partes obedecem a um determinismo
perene da visão newtoniana. Esta visão mecanicista tem na mente humana “clássica”
uma concepção de divisão do corpo e da alma, numa redução da realidade à soma
das suas partes, como num primado da ciência matemática e física e da razão
objetiva. Nesta, vige a idéia de que o homem é o regente do planeta, bem como o
individualismo e determinismo da mecânica imutável fenomênica (GRECO,1994:44).
Todas estas considerações ainda vêm se refletindo no ensino em geral, de uma
maneira que já deveriam ter sido substituídas.
O nascimento da física moderna, que se dá com Einstein, desvela um universo
cujo espaço não é tridimensional e o tempo não é isolado, concebendo a
quadridimensão do espaço-tempo relativizado. O conceito de matéria e energia se
modifica, tornando-as unas com variações de velocidades da energia. As concepções
de ordem newtoniana não mais servem para a descrição do que ocorre nos níveis
atômicos e subatômicos, cujos estados das partículas-ondas se demonstram
paradoxais, impossíveis de serem descritos de forma exata pelos parâmetros dos
modelos da física clássica.
Por fim, a concepção da “incerteza” de Heinsenberg (POLKINGHORNE, 2001)
demonstra a inutilidade de se tentar obter dados precisos, como a localização e a
velocidade, por exemplo, de um próton ou elétron: quanto mais certeza se obtiver de
sua localização, menos se saberá de sua velocidade e vice-versa. No entanto, a
humanidade ainda não se deu conta de quão conflitante com a posição da lógica
cartesiana é a descoberta de que a medição da partícula depende da interferência do
observador, que perturba a situação de estado onda/partícula que o elétron apresenta:
há uma impossibilidade na previsão do que um elétron fará e qual o momento que isso
pode ocorrer.
Maria Cândida Moraes e Saturnino de La Torre (2004) lembram que a
intersubjetividade emergente a partir desta nova descoberta da ciência quântica,
terminou com a idéia de uma objetividade científica. Esta objetividade se colocava
como esteira do pensamento dual cartesiano, que separou o objeto, isolando-o da
inquirição dita imparcial, formulada pelo homem. As autoras ainda alertam que
isto nos ensina que, ao obedecer às leis da física quântica, o nosso olhar ou o nosso
cérebro modifica a função-onda do elétron observado, revelando que nós exercemos
uma influência nos fenômenos maior do que poderíamos imaginar. Assim, é
impossível separar o sujeito do objeto do conhecimento, o que deu origem à
intersubjetividade que nega a objetividade como critério de cientificidade. Descobriu-
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se que sujeito e objeto somente existem relacionalmente.(MORAES

E TORRE,

2004: 26)
Outro fator que contribuiu para a virada epistemológica científica, e que deveria
estar sendo aplicado em todos os setores da vida, em especial na educação, foi a
descoberta da entropia desestabilizando a noção de ordem e progresso crescentes, já
que revelou um universo a caminho da desordem, “num processo gradativo de
simplificação só detido provisoriamente pelos sistemas que têm capacidade de se
auto-realimentarem: os seres vivos” (GRECO,1994:52).
Concomitante a estas revoluções que assolavam as mentes dos cientistas,
vieram as teorias freudianas e depois junguianas, que no século XX ampliaram as
concepções da mente e do inconsciente.
De Gregori atenta, igualmente, que o conceito monista da inteligência se
modificou, ao final do século XX, graças também às teorias acerca dos dois cérebros
diferenciados. Introduzindo o conceito paradigmático triumo estabelecido, De Gregori
(2005:15) pretende

que se ultrapassem as noções dualistas divisionistas como

oriente/ocidente, norte/sul, capitalismo/socialismo, primeiro/terceiro mundo, ciências
exatas/ciências sociais, ciência/religião, decorrentes de uma percepção unilateral,
monádica. O autor reforça que este paradigma monádico reduz a complexidade da
vida a um sistema que exacerba o sentimento de guerra e competição, deflagrado pelo
sistema reflexo financeiro e capitalista excludente, tendo por base um pensar gerencial
calcado no cérebro central. Esta forma mental se cristalizou e interessa apenas ao
subsistema oficial, que mantém a maioria da população com superstições e cultura
emocional sem as bases da utilização equilibrada do sistema triuno (logo, sem o
chaveamento esquerdo e central em proporções satisfatórias).
Em realidade, o processamento racional, aqui, é combatido como amplificador
de qualidades que tornam sofisticado um pensar logístico que domina a realidade
situacional cotidiana, como o fazia a religiosidade medieval antes do renascimento: a
maioria da população utiliza seu senso comum, mas sem um aprofundamento de
conhecimento, que pede incessantemente intervenções de “técnicos” formados pelo
sistema cartesiano, nas mesmas instituições que supostamente a população teria o
direito de estudar (no sistema unilateral cartesiano).
Aqui surge um problema, a própria questão do ensino anacrônico com as
descobertas da física quântica e a não aplicabilidade dos resultantes desta mudança
paradigmática na metodologia educacional, mantendo-se o ensino cartesiano e pouco
envolvente. No Brasil, percebe-se também, com facilidade, que o sistema
governamental vem desprezando a educação pública de base, desmotivando o quadro
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de docentes, enquanto, contrariamente, concede aprimoramentos ao ensino terciário,
mas mantendo a metodologia cartesiana. Existe um desequilíbrio estrondoso entre o
primeiro e o segundo aqui relatados.
Pode-se conjeturar novamente, com De Gregori (1999:2005), que o governo
centralizador mantém sob sua tutela, através de uma atuação com base cerebral
central, o “esmagamento” da grande população, através da falácia educacional,
impingindo-lhe um sistema cartesiano, sem, no entanto, conseguir abranger com
suficiência a todos os alunos, até o fim dos dois primeiros ciclos básicos. Esta forma
de gerenciar o ensino é feita de forma precária: se o próprio sistema cartesiano
excludente já é ultrapassado, mais grave é ele não ser fornecido de forma verdadeira,
mas sim como uma reles sombra do que se propõe, desfragmentando-se mais ainda,
e dispersando os alunos que nem conseguem se exprimir, pois lhes falta uma base
das linguagens em geral.
Duarte Jr. (1996:29) afirma que o tornar-se humano é decorrente de um
processo educativo, cujo veículo é a linguagem, sendo que a socialização é um
imperativo devido ao caráter gregário da espécie humana. As tribos ditas “primitivas”
também têm seus processos educativos e educacionais, e suas lógicas ainda
transitam entre o mítico e o místico, com a práxis de um relacionamento com a
natureza. Seus saberes são transmitidos diretamente e por meio de um padrão que
não apenas contempla a práxis (ação), mas também o simbólico (DUARTE,1996). Um
detalhe que Duarte faz notar é que, nas culturas primitivas, o processo de
aprendizagem se dá naturalmente e com fluência.
Toda esta problemática referenciada acerca do ensino e da falácia em aplicá-lo
está cimentada nos sistemas vigentes e tem por base uma origem que pode ser ainda
melhor delineada..
As sociedades ditas civilizadas se pautaram por um caminho baseado na
permuta, e então, por base econômica – o que subentende um encaminhar pontuado
pela exacerbação do hemisfério esquerdo e do cérebro central, como modalidade de
viver o sistema tecnológico,– caminharam para numa divisão do saber, principalmente
com as especializações derivadas do pensamento cartesiano. As instituições de
ensino, cuja base está nas escolas elitistas gregas e no ensino religioso da Idade
Média, precisaram ser facilitadas à população em geral, devido ao advento da
Revolução Industrial do século XVIII, coroando o caminho do Iluminismo, e
enfatizando a razão e a ciência como fatores essenciais suficientes para se explicar o
universo.
O Iluminismo impulsionou a sociedade moderna e o capitalismo com o apoio
dos países protestantes e gradualmente dos católicos, baseando-se nos ideais de
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Locke, cujas idéias e conclusões sobre a mente humana serviram de base à psicologia
moderna (MATOS,2004:97). Mesmo assim, alguns filósofos, como Rousseau,
enfatizavam a emoção como prioritária sobre a razão, embora outros, como Newton e
Hegel, ressaltassem o racionalismo como meta do homem, enquanto que os
sentimentos estariam em segundo plano:
Desde o iluminismo havia a promessa de que quando a ciência e a
tecnologia dominassem a natureza o homem viveria num paraíso sobre a
Terra. O problema é que mesmo com todo o progresso técnico, científico e
econômico essa promessa não se concretizou. O progresso não torna as
pessoas mais felizes.Há limitações. (GIANETTI apud TEICH: 2004).

Esta visão monista, no dizer de De Gregori (1999), mais se tem assemelhado à
lenda hindu dos cegos que, ao apalparem o elefante, acreditavam conhecer a
totalidade do imenso animal.
A educação racional e cartesiana se apresentou de forma mais incisiva com
Comte e o Positivismo, que defendia como verdadeiro todo conhecimento com base
estritamente racional (e, portanto, para ele, evolucionista). Assim, refletindo o
pensamento cartesiano, a Revolução Industrial fragmentou o mundo, e a noção do
homem se tornou minuciosa, porém falha, já que não vem contemplando o interrelacionamento sistêmico. O Liberalismo, como uma doutrina política e econômica
surgida na Europa na Idade Moderna deu caminho ao Neoliberalismo desde a década
de 1930, como uma tentativa de adaptar os princípios do Liberalismo às condições
econômicas modernas. Porém, ambos estão calcados numa linha de pensamento
pragmática e imbuída da mentalidade positivista, logo, cartesiana, fragmentária e
reducionista.
Assim, as escolas vêm tendo uma atuação tradicional, que seria baseada no
Liberalismo, tendo como um de seus princípios que o ensino e o dinheiro são
libertadores (Lanzoni apud GOTTLIEB:1996). Porém, Liana Gottlieb afirma que houve
uma deturpação do Liberalismo nos dias atuais, e então este Neoliberalismo seria uma
forma de poder em que a burguesia aplica apenas o que lhe interessa. A autora afirma
que isto pode ser verificado simplesmente ao se perceber que o dinheiro se reafirma
como instrumento de opressão, já que o sistema não permite que as pessoas,
privadas do valor monetário, façam parte da sociedade de consumo.
É interessante ver como a questão se coaduna com a teoria do cérebro triuno
de De Gregori, em que o poder se expõe como reflexo da porção central cerebral,
operando de forma decisiva e majoritária. Percebe-se que o que permanece por trás
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desta modalidade de sistema governamental é uma maneira de pensar e agir com
base no ego-razão, insuflada devido à própria condução evolutiva da mente racional
humana e que se ampliou a partir destas fases sociais (reflexos do pensamento
racionalizado extremo). Gottlieb mostra, assim, que a educação sistematizada pelo
neoliberalismo formata as pessoas e as conduz a um modo de pensar e agir
estritamente conteudístico, mas não reflexivo e muito menos emocional. Para isso, ela
se utiliza das tiras em quadrinhos de Quino e sua personagem Mafalda, como exemplo
(fig. 72).
Estas tiras em quadrinhos resumem as escolas tradicionais em geral, ao
mostrar como era o ensino na década de 1970: o conhecimento é imposto
autoritariamente pelo professor, enquanto que os alunos permanecem em silêncio
para assimilar tudo, ainda que eles não entendam a relação dos programas
conteudísticos e a realidade que vivem fora das salas (e dentro também).

Fig. 72

As carteiras, dispostas em fila, eram coladas uma às outras. Naquele período,
como o é ainda hoje em muitas escolas, os recursos básicos didáticos previam e
contemplavam apenas a lousa, o giz e o professor, com uma didática pobre e pouco
amplificadora. O plano de curso se fazia muitas vezes por leituras e cópias de textos
que eram escritos na lousa. Nesse sentido, é interessante perceber como uma obra de
arte (a música, o poema, o filme, a imagem, enfim), resume o embate entre o sistema
cartesiano que vigorou - e ainda vigora -, e a emoção, o subjetivo, que não pode
participar do processo educacional, graças à uma imposição cartesiana desde a
ascensão da razão sobre a emoção humanas, apesar da revolução proposta pela
física quântica, em que a presença do pesquisador influencia a análise da posição e
existência dual da micropartícula.

119

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

Muitas são as pesquisas atuais que abordam as questões da educação e da
inteligência humanas e que estão atreladas à premente necessidade de se modificar o
padrão educacional, buscando um pensamento não mais fragmentário e isolado, como
o que separou os experimentos científicos e suas conclusões objetivas da filosofia.
Se, por um lado, a separação das disciplinas científicas em compartimentos
estanques promoveu cada vez mais um stricto estudo hiper-detalhado em cada objeto
de análise, por outro fez perder de vista algo que pudesse fazer sentido ao todo. Como
isto não é percebido, a conclusão lógica é de que, tal e qual a metáfora hindu do
elefante, o funcionamento de todos os dados da existência é mecânico e “frio”.
Esta propensão do racional sobre a emocional no ensino se traduz, por
exemplo, pela prioridade no fonema racional e textual sem a valorização conteudística,
da imagem, que ajudaria a alimentar o hemisfério direito.
A educação escolar e universitária ainda continua privilegiando o caminho
cartesiano, pensando o fenômeno humano como se fosse uma máquina, cujas
funções servem a um sistema social construído à base do logos racional (hemisfério
esquerdo), conduzido por uma política pragmática baseada na porção central, em sua
maior parte, como afirma De Gregori (1999).
Porém, Edgar Morin (2004:15) adverte que o ser humano não é só físico, mas
também biológico, psíquico, cultural, social e histórico, e diz que esta complexidade da
natureza se torna totalmente desintegrada na educação devido às tomizações
disciplinares. Morin também crê que, para se resgatar o homem íntegro, a educação
precisa colocar em pauta os estudos cerebrais, mentais e culturais dos conhecimentos
humanos. Lembra que, embora as ciências tivessem trazido inúmeras certezas ao
longo do século XX, as incertezas também advieram destas mesmas ciências, como a
termodinâmica, as microfísicas e cosmologia, advertindo ainda que a educação
precisa de uma ética, a “antropo-ética”, e que esta não viria por meio de simples lições
moralistas, mas sim através do desenvolvimento da consciência.
A ciência racional produziu avanços, mas também uma visão turva,
egocêntrica, que por sua vez trouxe falhas e problemas graves, como os ecológicos e
a péssima distribuição de bens. Isto decorre de uma educação setorizada e particular,
em que se contempla apenas a “partícula”, a matéria (a razão), e não o
posicionamento probabilístico também da onda (do sentimento), como se observa na
física dos quanta. Morin (2002) alerta que o pensamento humano tem base no logos
(razão) e no muthos (mítico). A cisão tecnicista retirou o pensamento mítico e
bloqueou a criatividade. De Gregori (2005:34) afirma que uma nova “racionalidade ou
transdisciplinaridade tricerebral, complementar” deverá advir desta reformatação, e
reafirma que o cérebro direito tem por finalidade promover as relações afetivas, as
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artes e as religiões, mas todas estas modalidades integradas com a racionalidade, em
que as noções de uso do cérebro na modalidade freqüencial em ondas alfa, sejam
melhoradas a fim de se ampliar as percepções humanas.
Alguns expoentes da educação já pensavam num ensino menos rígido e que
buscasse a emoção junto à racionalização. Heinrich Pestalozzi antecipou o movimento
da Nova Escola, que surgiu na virada dos séculos 19 para o 20, ao contribuir com uma
visão multidisciplinar na educação humana. Baseando-se também na filosofia de Jean
Jacques Rousseau, Pestalozzi acreditava que o desenvolvimento do homem pedia o
desenvolvimento das faculdades, sem que houvesse predominância de uma sobre as
outras, com ênfase numa disciplinação, para que o melhor da natureza humana
triunfasse sobre a prepotência do instinto animal, sendo que para ele o importante não
era o conteúdo, mas sim o desenvolvimento das habilidades e os valores (FERRARI:
2004). Como Pestalozzi, De Gregori (1999) explica que o ser humano que se conduz
mais por uma das três partes, se torna deficiente nas outras duas:
Rubem Alves (1985) afirma que pensar não equivale a se especializar, ou seja,
que um especialista não tem o poder da reflexão maior que o de uma pessoa leiga. A
especialização, aliás, segundo Alves, pode se tornar uma fraqueza, e exemplifica
metaforicamente com um animal cujo sentido da visão se hipertrofiasse em detrimento
dos outros: sem audição e olfato, ele poderia não sobreviver de forma satisfatória às
vicissitudes da natureza.
Santos Neto (2006), apoiado em Morin, confirma que o ser humano é ao
mesmo tempo sapiens e demens, e adverte que a formação intelectual acadêmica dos
educadores não impede que seus impulsos inconscientes e irracionais interfiram na
produção de sua prática pedagógica: no filme de Alan Parker, Pink Floyd, The Wall, o
professor que recrimina o aluno por mostrar apreço às artes, se torna dócil e temeroso
à sua esposa, quando se encontra em seu lar.
Santos Neto (2006), insere os estudos de Stanislav Grof e sua cartografia para
a consciência humana, como lide na tentativa de melhorar e humanizar a relação entre
educador e educando. Para Grof, assim como a maioria dos novos pesquisadores de
diversas áreas científicas e educacionais, o homem precisa ter integradas sua parte
racional e emocional. Mas não só, pois Grof coloca o homo sapiens, faber,
economicus e demens citado por Morin, como o homem hilo-holotrópico. Segundo
Grof, a consciência humana pode atuar em duas modalidades: geralmente no estado
hilotrópico (do grego hile, matéria), em que ela permanece no nível de consciência
tridimensional, material - no estado beta, como seria descrito por De Gregori (1999) - ,
mas também há a possibilidade de a mente humana “pular” para o estado holotrópico
(em direção ao todo, ao sistêmico), como ocorre no estado alfa. Ou seja, segundo esta
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complementaridade, o ser humano tem o potencial, facilitado por sua mente, de se
realizar

como

um

ser

pleno

e

não

apenas

limitado

ao

paradigma

da

tridimensionalidade. Resta, então, descobrir o que, em realidade, é possível ao ser
humano realizar, além do potencial que ele tem verificado e percebido, graças à sua
mente e seu armazenamento da memória.
É certo que a genética exerce influência sobre nossas memórias, mas uma
parcela também deriva do que se apreende na vida. Facure (2006) ressalta que “são
os genes quem nos possibilitam acumular conhecimento e é a cultura que estimula o
gene a aprimorar o cérebro”. Entretanto, no ensino tradicional, como se tem
demonstrado, privilegia-se o modelo cartesiano reducionista, em que o professor se
utiliza apenas do fonema no caráter informacional, ausentando a emoção, enquanto
traz informações fragmentadas sem conexão com a realidade experienciada pelo
fenômeno humano. Assim, dessa forma, a educação não consegue estimular e instigar
a vontade dos alunos que provavelmente têm suas mentes, a todo instante
dispersadas em salas de aula, já que seus hemisférios (principalmente o direito), não
encontram respaldo para uma compreensão sistêmica e co-criativa da vida.
O ensino não pode mais permanecer monista, deve, inclusive, superar a inter e
multidisciplinaridade, para uma transdisciplinaridade. No entanto, ao se mencionar
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, deve-se ter em conta
que a ciência cognitiva abarca as neurociências, a psicologia, a linguística, a
antropologia, a filosofia e até a inteligência artificial. A disciplina da ciência cognitiva,
findando a limitada concepção behaviorista, deixou claro, após a década de 1930, que
a

mente

deveria

ser

estudada

por

especialistas

em

diversas

áreas

(multidisciplinaridade), e especialistas híbridos (interdisciplinaridade), sendo que a
mente não seria apenas um elemento no processo entre estímulos e respostas, porém
,também uma geratriz que definiria comportamentos, operando num sistema de
significação e linguagem. Assim, a mente passou a ser a chave e não mais um
simples elo da engrenagem e foi aceita como o pensamento inteligente (DEL
NERO,1997:156).
3.1.1 Para uma educação triádica
De Gregori e Greco defendem uma educação não monista, por meio de um despertar
triádico, em que três processos se elaboram no cérebro em conjunção: lógico (fig. 73),
intuitivo (fig. 74) e prático (fig. 75).
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Greco (1994:118) afirma que a concepção didática em que o cérebro analíticológico predomina no hemisfério cerebral esquerdo, o sintético-intuitivo no direito e o
motriz-operacional (prático) no central se deve aos trabalhos de A. R. Luria, Paul
McLean e Roger W. Sperry, mas que foi Waldemar de Gregori o responsável pela
reunião de tais conhecimentos num referencial de natureza holográfica, que
possibilitou a sua aplicação a diversos tipos de trabalhos, tendo eles, em comum, o
processamento da informação de modo integrado.

Fig. 73: acima à esquerda; fig. 74: acima à direita e fig.
745acima ao centro

Para uma mudança de paradigma mental, foi concebida e desenvolvida a
técnica da Programação Neurolinguística – PNL – classificada como uma psicoterapia,
cujas bases têm origem na gestalt.. A PNL é muito utilizada nas áreas da
comunicação, publicidade, comunicação oral, além de outras, e parte da idéia de que
o cérebro constrói modelos de mundo que representam o universo e o meio ambiente,
numa cadeia de conceitos que orientam as ações sociais. Desta forma, dependendo
das representações imagéticas elaboradas, pode haver generalizações, distorções e
eliminações que facilitam a compreensão e também eliminam informações
inconvenientes para um melhor equilíbrio mental, de acordo com o histórico individual.
Para isso, elabora-se um mapa mental em que circulam as informações. Na proposta
da PNL, o ser humano imagina, sente e se comunica por um canal triplo: visual,
auditivo e cinestésico (mescla de sentidos com o olfato, paladar, tato e percepção dos
órgãos internos). Este desenvolvimento triádico resume a necessidade de que o
processamento geral seria a combinação equilibrada para cada ser humano (fig. 76).
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A desproporção devido à combinação não triádica produziu paradigmas que se
estratificaram em padrões de atuação derivados de modalidades de processamento
mental limitado, muitas vezes tidos como exclusivos e “corretos”. Vasconcellos
(2002:31) cita, como exemplo, a correção que um adulto aplica a uma criança, quando
esta executa a ação de cortar um queijo, ensinando-lhe que devem ser feitas incisões
diferentes das que ela aplica, já que o queijo não é uma pizza. O adulto, ao tomar a
faca da mão da criança, começa a fazer cortes em paralelo, explicando à criança que
este é o jeito certo de fazê-lo, e não como ele estava fazendo. Vasconcellos cita que o
menino aprende, então, um paradigma, um modo único e “correto” de cortar o queijo,
criando uma suspeita de que há um modo “certo” e outro “errado”. Estas imposições e
simplificações, se, por um lado, podem facilitar procedimentos e estipular normas que
facilitam reproduções, agilizando certos procedimentos, podem, por outro, contribuir
para

um

unilateralismo

exacerbado,

cerrando

aportes

que

expandiriam

e

possibilitariam criar modalidades de ações diferenciadas, que poderiam contribuir para
solucionar conceitos novos.

Fig. 76

3.1.2 Quebrando paradigmas
Como se percebe, um ensino que preconize fórmulas e situações conhecidas, mas
que coíba inserções criativas, pelo simples fato de já existirem as normas, pode induzir
a um modo minimalista e unilateral de abordar questões, estancando processos
criativos, e dirimindo o incentivo e desenvolvimento de algumas áreas do cérebro.
Nesse sentido, as imagens são importantes como fontes de informação ao hemisfério
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direito e deveriam estar sendo usadas de forma agregada ao ensino em todas as
instãncias e áreas, pois podem contribuir também na expansão modal da mente.
Um excelente exercício colocado por Vasconcellos (2002:32) demonstra como
a formatação da mente humana acaba por suprimir novos
processos de pensamento. Como se vê na ilustração a seguir
(fig. 77), nove pontos estão eqüidistantes e colocados de forma
quadrangular. O exercício pede que se façam as ligações de
todos os pontos por meio de apenas quatro segmentos, sem
que se retire o lápis da superfície. Segundo a autora,
geralmente as pessoas não conseguem atender às solicitações,

Fig. 77

mesmo após inúmeras tentativas. O paradigma deste caso se

limita a que as linhas não devem ultrapassar o espaço delimitado pelo conjunto dos
pontos. Mas nada impede que as linhas extrapolem os limites da área da “quadratura”,
o que traria logro à tarefa, como se percebe na fig. 78.
Infelizmente, o insucesso nessa tarefa mostra que a
mente

humana

está

viciada

em

um

modo

de

funcionamento unilateral, deixando pouco espaço para
uma visualização criativa.
Esta dificuldade para se “quebrar” conceitos
estreitados
Fig. 78

por

um

pensamento

monádico,

característica da racionalidade cartesiana, está calcada

em séculos de desenvolvimento mental com base no hemisfério esquerdo, desde a
Grécia antiga, berço da lógica clássica.
Segundo Silva Filho e Abe (2000: 25), a “lógica é a ciência que estuda as leis
do raciocínio”, mas também, como se lê na fig. 78:
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Porém, existem os paradoxos lógicos, que também são conhecidos desde a
Grécia e seus filósofos. Silva Filho e Abe (2000) afirmam que os paradoxos são
comuns principalmente na ciência Física, o que condiz com a questão dual da
partícula-onda descoberta pelos pesquisadores, e que inicialmente causou celeuma
pelo improbabilismo que suscitava, como pode ser visto nesta imagem ambígua da
ilustração fig. 80:
A figura apresenta um desenho
em contraste de branco e preto, numa
gestalt que propicia a ambigüidade da
imagem: pode ser um cálice, se visto
atentamente, considerando-se o fundo
negro, mas também, caso se modifique
a visualização para a área em preto,
focando-se a atenção no limite que
estabelece com o branco (que se torna

Fig. 80

fundo), pode-se visualizar dois perfis

em preto, um estando de frente ao
outro.

É

possível

ambiguamente

verificar-se

ambas,

mas

a

impossibilidade de que elas possam
coexistir esbarra na lógica racional
cartesiana.

O

observador

deve

eleger uma de cada vez, de forma
similar como o pesquisador do
mundo atômico, que deve optar
pela

medição

da

micropartícula

como luz (onda) ou, então, matéria
(corpúsculo). O mesmo se dá com
os desenhos de M. C. Escher, em
que os paradoxos iludem a visão.
Em um destes, alguns homens
sobem e descem uma escadaria no
topo da construção (fig 81). Porém,
a ação é impossível, já que as
escadas deveriam acessar outros
patamares, e não permanecer no
Fig. 81
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mesmo, como indica a figura. Assim, há um paradoxo em se estabelecer a ação, numa
lógica chamada de paraconsistente. O olhar humano não consegue estabelecer uma
lógica comum para este enigma. É necessário quebrar o paradigma introjetado, para
que advenha uma nova modalidade de percepção.
Esta lógica paraconsistente, também conhecida como lógica não-clássica, veio
na esteira dos primórdios do desenvolvimento da física quântica, no início do século
XX, e a aplicação dela relaciona-se com o desenvolvimento tecnológico e também de
IAs (Artificials

Inteligence/ inteligências artificiais). Em realidade, o termo

paraconsistente surgiu graças ao filósofo Francisco Miró Quesadana após o
desenvolvimento, na década de 1950, de trabalhos de dois lógicos: o polonês S.
Jaskowski e o brasileiro Newton C. A. da Costa, quando constataram contradições na
estrutura lógica (SILVA FILHO E ABE, 2000:82-83).
Para se perceber como a questão da contradição tem um valor fundamental na
complexidade da realidade, os autores emprestam uma frase de Eubúlides de Mileto:
“Se alguém afirma: eu sou mentiroso, e se o que diz é verdadeiro, então a afirmação é
falsa; e se o que diz é falsa, então a afirmação é verdadeira” (SILVA FILHO E ABE,
2000:39).
A questão dos paradigmas e de sua limitação esbarra na formatação de
conceitos que vão se repetindo até se cristalizar e passar a fazer parte do modus
operandi mental de cada pessoa. Isso, somado a dois fatores possíveis já
disseminados na ciência, como o memetismo designado por Richard Dawkins (1999),
que pode explicar em parte a reprodução de idiossincrasias e modelos de pensamento
que se propagariam por uma espécie de “gene” imaterial utilizando a mente como
hospedeira, e os campos morfogenético e mórfico de Rupert Sheldrake (1985), que,
diferentemente, fazem parte de uma “energia” que se propaga como parte integrante
da vida, de uma forma não totalmente aleatória ou ausente de inteligência. Aliada a
estes dois itens, a comprovação, por meio das pesquisas atuais, acerca do
funcionamento cerebral, graças ao desenvolvimento tecnológico, pode asseverar que
o cérebro é muito mais maleável e complexo do que se supunha, e que, também, as
funções hemisferiais têm atuação em conjunto, embora sejam específicas; além disso,
a utilização da mente promove a ampliação da inteligência e da criatividade. Com isto,
permanecer apenas na modalidade de um pensar racional, com base em uma
logicidade cartesiana e clássica, depõe contra a própria noção de vida e evolução, que
está presente na marcha histórica do universo, coadunada pela presença e
interferência da mente que co-cria a conceituação e elaboração vital. Tanto o é, que os
desequilíbrios de ordem mental, conforme se verifica pela medicina psicossomática,
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são reflexos somatizados desta inflexibilidade e insistência à qual o paradigma
racional cartesiano tem aprisionado a espécie humana.
Um ensino que contemple outras modalidades já aventadas, e não se
estanque, seria como a autopoiese que Maturana e Varela (2003), bem como Moraes
e Torre (2004:33) propõem: a célula que reproduz outras células para o processo de
cicatrizar uma ferida, como se essa renovação e organização automáticas preservasse
a integridade do sistema com uma ordem surgindo de dentro do próprio sistema. Isto
explicaria a impossibilidade da noção positivista de ordem e progresso, no sentido de
uma rigidez que busque anular as “falhas” e “erros” com base em uma lógica maquinal
e “perfeita”. O hemisfério esquerdo busca soluções com base exclusivamente no que
já foi vivenciado e memorizado, sem, no entanto, abrir espaço para o ingresso de
novidades. Esta limitação da “autopoiese” tenta minimizar e dirimir a complexidade da
vida, e interpretá-la de forma unilateral e sempre igual, o que conflita com a realidade
sistêmica que vigora na natureza.
Homens de elevada inteligência sistêmica caminharam pela Terra, possuindo
uma “sintonia” mais apurada entre os canais hemisferiais esquerdo e direito. Como
disse De Gregori (1999), nas civilizações primitivas o hemisfério direito estava
“conectado” e desenvolvendo suas especializações, o que explicaria realmente a
possível existência de homens como Lao Tse, Buda e Jesus Cristo, e as informações
que eles possuíam. Com a formatação e expansão do neocórtex, o entendimento e as
explicações por metáfora eram a melhor forma de se passar informação, seduzindo
pela poeticidade e suspense narrativo e alimentando o senso imagético e a
criatividade. Acima de tudo, a educação e a didática compreendiam uma dialética que
era altamente instigadora e não ausente de emoção. Porém, mais tarde, o
estabelecimento de um pensar monádico, parece ter exercido uma atuação maior ao
hemisfério esquerdo, que, junto ao central, orientou uma posição mental temerária
quanto ao que está fora de seu alcance, contrária à imprevisibilidade, embora esta se
coloque como parte integrante da vida.
O ensino generalizado, e estressante, que contempla uma acomodação mental
estritamente técnica e reificante, que exprime uma manutenção antinatural,
desrespeitosa de ciclos que interferem nos organismos vivos, culminou no ensino, no
cartesianismo excludente, que valoriza o hemisfério esquerdo e um temor pelo novo,
pela novidade, exasperando a palavra escrita fonetizada e ausente de emoção, em
detrimento do uso da arte, da imagem, pois é tida como inferior em potencial de
informação, causando uma cisão, em que todos devem se programar e obedecer a
ditames estabelecidos por um sistema formal que se originou na própria mente
humana “defeituosa”, e que agora começa a vislumbrar aspectos jamais antevistos.
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Por outro lado, fora das esferas engendradas pelo sistema educacional regido pelo
hemisfério esquerdo e da sociedade pragmática com suas leis e normas para o
funcionamento, a grande massa humana utiliza a esmo o hemisfério direito, infligindo
mais males a si mesma, do que apreciando sua competência criativa.
Esta “engrenagem” que acaba por sufocar e comandar a vida geral,
desequilibrando a mente humana (sua psique) e abalando seu fator emocional, cria
distúrbios que se refletem na própria atuação do homem, reverberando em
desequilíbrios sistêmicos na natureza, sejam de ordem dita natural (epidemias,
catástrofes etc), como de ordem impulsionada pelo próprio fator humano, resultando
em guerras, latrocínios, assassinatos, deficiências imunológicas etc: um exemplo atual
que merece consideração, é o desprezo e falta de consciência por parte das
populações que vivem em cidades para com as que se situam ou trabalham nas zonas
rurais.
A um ensino padronizado, estanque e que não contempla a abrangência
sistêmica, pode-se salientar que uma cultura mais atenta, mais aberta, é mesmo
reflexo de uma mudança de
paradigma
operando

que
em

se
todas

está
as

instâncias da vida e não pode
mais

permanecer

ideologia

cartesiana

numa
e

fracionária (fig. 82), que não
contemple a autopoiese, mas
que

acione

o

hemisfério

cerebral direito em uníssono
ao esquerdo e central, como

Fig. 82

especificou De Gregori.

Então, como afirma Dworeck (1998:19), para surgir uma nova ciência e uma
nova arte, é preciso criar as bases desta nova pedagogia.

O autor atenta, por

exemplo, que é preciso reconhecer que o abandono do desenho da criança na escola
não é uma fatalidade biológica e sim uma falha em nossa cultura, pois se a arte
tivesse outro papel em nossa sociedade, seriam diferentes as atuações do ser
humano no que toca ao conhecimento sensível. Aqui ele expressa a questão do
desenvolvimento dos hemisférios, que podem ou não se dar, dependendo dos
estímulos.
As imagens, por exemplo, sendo impregnadas de informações dadas pelos
sentidos, são conduzidas pelo sistema nervoso, que delas se alimenta a percepção e
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as emoções que são fundamentais, pois trazem informações para as atividades do
homem.

Nesse

caso,

elas

seriam

fortes

elementos

para

auxiliar

nesse

desenvolvimento. Enfim, conclui Dworeck, a sensação e a emoção estão na base do
fazer artístico e para que elas “se tornem disponíveis para as representações, é
necessário que subam dos níveis subcorticais até o córtex, ou seja, que se impregnem
de conhecimentos” (1998:111).
Lílian Prist, citada por Moraes (999:68), defende igualmente uma educação em
que a intuição venha junto à razão: ela criou um método próprio, no qual o uso da
intuição e imaginação se sobrepõe à aridez do aprendizado tradicional que usa a
lógica cartesiana impulsionada pelo hemisfério esquerdo. Segundo Lílian, o método
tradicional privilegia a lógica em detrimento a um envolvimento mais abrangente. Tal
sistema que discute regras – verbos, pronomes etc – dificulta a memorização e o
aprendizado se torna de alcance curto, enquanto que a memória de longo prazo se
relaciona com a “história”, o envolvimento, como atua o cérebro de uma criança.
Lílian cita Steven Pinker ao explicar a tese, que afirma ter o cérebro humano
desenvolvido um sofisticado sistema programado para a linguagem da fala. Lílian
propõe em sua metodologia onze exercícios para o aprendizado, dentre os quais estão
sessões de filmes sem legendas, observação de ambientes e visualização de
expressões. O que ela faz é restabelecer uma nova modalidade de percepção de
aprendizado da língua estrangeira, tal qual Betty Edwards (2003) o fez para o ensino
do desenho, estimulando uma integração mais complexa e sofisticada dos hemisférios
cerebrais.
3.1.3 A Memória e aprendizado criativo
Já Celso Antunes (2001:003) defende uma utilização maior do potencial mental do ser
humano nas salas de aulas, por meio de exercícios que utilizem ambos os lados
hemisferiais do cérebro. Além de se basear-se nas descobertas atuais da neurociência
cognitiva, ele menciona o pensamento vertical e o lateral, conceito tirado de Edward
de Bono. Segundo De Bono citado por Antunes (2003), o pensamento lateral consiste
num treino sistemático e diferente de se usar a mente, trazendo respostas distintas do
pensamento vertical, eclodido pelo hemisfério esquerdo, que evoluiu e contribuiu de
forma a se adaptar à estabilidade (portanto, não sendo criativo). Um dos pontos desta
técnica, consiste em ver o lado “positivo” de situações que são habitualmente vistas
como negativas. Betty Edwards (2003) foi uma das pioneiras ao alertar que a
modalidade de percepção estava envolvida com facilidades no ato de realizar certas
atividades técnicas, como o desenho. Ela trouxe à baila, aproximando as hipóteses
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científicas da ciência cognitiva às técnicas artísticas, a questão do hemisfério direito
como uma porção ainda pouco estimulada pelos alunos que intentavam desenhar de
forma mais madura.
O ensino tradicional assevera que a repetição de informações e assimilação
por memória dos alunos constitui a maneira ideal de aprendizado, ainda que os dados
fornecidos nesta didática não estejam contextualizados ou façam sentido. Porém,
Antunes (2002) também alerta para a existência de diversos tipos de memória,
genericamente classificáveis em dois grupos: memórias de curta duração e de longa
duração. Além destas, existem a memória de trabalho, que possibilita o
desencadeamento de seqüência no pensamento (que dura de 2 a 3 minutos) e a
memória procedimental ou operativa, que registra atos mecânicos, como caminhar,
andar de bicicleta, saudar etc. Já a declarativa ou explícita guarda conceitos e fatos, e,
como a anterior, tem longa duração, assim como a memória episódica, que registra
lembranças do passado que
nunca são esquecidos. Existem
ainda a memória semântica,
que associa nomes aos objetos,
a memória prospectiva, que
registra compromissos futuros,
e as memórias sensoriais, como
a olfativa, tátil, gustativa, visual
e auditiva. As memórias de
longa

duração

hipocampo

e

passam

pelo

depois

são

enviadas para outras áreas do
córtex cerebral (fig. 83), em que
acontecem as sinapses nos
neurônios,
mudança

permitindo
da

tarefa

a

Fig. 83

do

hipocampo para o lobo frontal (ANTUNES: 2002).
O trabalho do lobo frontal é complexo e permite resgatar as informações, os
dados, concatenando as idéias com base nas memorizações. Porém, o cérebro tem
por função também priorizar “esquecimentos” de dados que não servem, pois do
contrário a mente humana teria uma sobrecarga, impedindo as funções vitais de
atuarem normalmente e em relação ao meio. É bem possível que o cérebro tenha uma
facilidade maior de reter os dados imagéticos que os fonéticos.
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Alan Moore explica a questão da leitura das imagens em contraposição aos
textos, elucidando que o governo americano já investigou o fenômeno:
Da forma como eu compreendo a divisão entre o lado esquerdo do cérebro, e o lado
direito, e em termos muito gerais, a metade esquerda lida com o racional, a
linguagem, a articulação de frases. A metade direita lida com o irracional, o
inconsciente. Pode ser que a palavra seja a unidade de conta da metade esquerda,
e a imagem seja a unidade de conta da metade direita. E há realmente algo de
único na maneira como a banda desenhada combina palavras com a imagem. Eu
sei que foram feitos testes no Pentágono, para apurar a forma de transmitir a
informação de um modo mais directo e eficaz, de forma a que essa informação fosse
retida, e concluíram que essa forma é a banda desenhada. Não é o texto sem
imagens, nem o texto ilustrado. Penso que isso se deve ao facto de a banda
desenhada apelar simultaneamente às duas metades do cérebro. Há pessoas que
não sabem ler banda desenhada. E a explicação que dão para não saber ler banda
desenhada é que não sabem por onde começar – se pelo texto, se pela imagem. Se
fizermos a mesma pergunta a qualquer leitor de banda desenhada, ele não saberá
dizer por onde começa. É uma leitura simultânea” (MOORE,

2002: 8).

3.1.4 Mapas Mentais: auxiliando na memória visual
Tony Buzan, igualmente, percebeu que a memória potencialmente melhorava ao
sublinhar palavras-chave em vermelho e escrever detalhes importantes em
quadrículas (2005). Quando na infância e início da adolescência sentia dificuldade
nos estudos; percebeu, então, que o ensino não estimulava a imaginação e a
associação de idéias e descobriu que os gregos já se utilizavam de uma técnica
associativa e imaginativa. Além destes, Buzan pesquisou grandes pensadores como
Leonardo da Vinci, que também usava códigos e traços de ligação em suas
anotações: “eles rabiscavam” e assim davam vida às suas anotações”. (BUZAN, 2005:
15).
Assim, Buzan desenvolveu o que chamou de “mapas mentais”, que não são
anotações lineares e aliam imagens e cores às palavras e textos. A estrutura do mapa
mental sempre dispõe a informação do centro, que se ramifica em várias direções,
oferecendo algumas vantagens, como uma visão geral de um assunto ou área,
reunindo grande quantidade de dados de forma sucinta, estimulando solução de
problemas e visualização de novos caminhos criativos, além de ser agradável de ver e
ler. Buzan faz uma metáfora do estado mental que as pessoas têm, no padrão de
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Fig. 84

pensamentos a que estão habituadas, ilustrando a mente como uma grande biblioteca
sem organização.
A dificuldade de se obter uma resposta rápida e segura deriva da desordem e
“esquecimento” dos inumeráveis títulos que se encontram na “biblioteca”. Porém,

os

mapas mentais criam uma organização distinta, “enganchando” informações umas às
outras, num eficiente método de recuperação de dados. Buzan descreve que quanto
maior o número de ganchos, mas fácil se torna recuperar a informação, ampliando o
entendimento. A técnica descrita pelo autor pressupõe o início das anotações partindose do centro de uma folha de papel, para que o cérebro não limite as direções que irá
seguir. A idéia central pode, então, ser indicada por uma figura, um desenho (fig. 84),
já que Buzan explica ser a imagem superior às palavras, na transmissão da
informação. Isto se respalda com o fato descoberto pela tomografia computadorizada,
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de que o hemisfério direito cerebral detém a informação imagética, enquanto o
esquerdo, racional, lida com os fonemas, as descrições racionais.
Buzan esclarece isso melhor ao tecer comentários acerca das anotações
lineares:
Se é como 99, 9% da população do mundo, você foi ensinado, como eu também, a
anotar usando palavras, linhas, números, lógica e seqüência. Essas são ferramentas
bastante poderosas. O único problema é que elas não formam um conjunto
completo. Elas representam as capacidades do seu “cérebro esquerdo” e não
incluem nenhuma capacidade do “cérebro direito”, que nos dá condições de
compreender o ritmo, a cor, o espaço e o devaneio. Em outras palavras, você e eu
fomos ensinados a usar apenas a metade, ou 50%, do robusto conjunto de
ferramentas do cérebro. Fomos treinados a ser meio-inteligentes, literalmente!”

(BUZAN, 2005: 100-101)
O cérebro não foca a atenção totalmente quando não é estimulado, como
acontece no ensino tradicional, cuja
base é o sistema cartesiano, racional,
linear e monocórdio.
Intenção similar a Buzan teve
Monteiro

(1999),

“Aprendizagem

autor

do

artigo

Acelerativa”,

cuja

estrutura transita entre o mapa mental
descrito por Buzan e uma história em
quadrinhos (Fig. 85):
É

interessante

perceber

a

similaridade da diagramação de uma
história em quadrinhos com os mapas
mentais

desenvolvidos

por

Tony

Buzan. Embora a maioria das HQ
comecem do lado esquerdo e em
cima da folha de papel, algumas têm

Fig. 85

uma ordem possível aleatória, como

nesta história em quadrinhos de Robert Crumb, de apenas uma página (fig. 86):
Nela se percebe que qualquer seqüência estipulada pelo leitor, não vai alterar o
significado do conteúdo, como numa operação matemática de multiplicação, em que
os fatores não alterarão os resultados. A informação da HQ “Bo Bo Bolinski” traz em
nove requadros numa só página, a mesma imagem de um homem sentado, só se
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modificando os ângulos em que ele é focado. A se contextualizar a HQ nos anos de
1970, e a se julgar pelos dois círculos contedo textos ao começo e ao fim do título:
“Ele é o humano numero zero” e “ele não é grande coisa”, sabendo-se que o autor,
Crumb, era um contumaz crítico do sistema americano pode-se perceber que a HQ é
uma

crítica

ao

cidadão

norte-

americano médio e ao “American
way of life”.
Percebe-se o paralelo ao
cérebro triádico de De Gregori: a
porção central cerebral responde
pelo pragmatismo, o hemisfério
direito

pelas

emoções

e

o

esquerdo, neste caso, é pouco
participativo,

fora

educacional.

Assim,

demonstra

nessa

do
o

contexto
que

história

se
em

quadrinhos autoral adulta, é o
potencial

icônico-imagético-

informacional de sua mensagem, e
que pode, em lugar de um texto
crítico, tecer considerações ao leitor
atento, de forma que, corroborada a
outras

considerações,

colabora

para torná-lo mais crítico. Por outro
lado, se fosse apenas um texto
crítico

remetendo

o

cidadão

americano à questão social, o efeito

Fig. 86

no leitor poderia depender em muito

de sua formação e conhecimento. E a retenção na memória poderia, talvez, ser
dirimida, em relação ao poder informacional imagético.
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Capítulo 4 – Imagem, Desenho e Escrita

Fig. 87
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Ouço falar com freqüência de pessoas que não gostam de história em quadrinhos: a
explicação é de uma simplicidade infantil: é que não entendem nada de desenho.
Elas não gostam de desenho e por isso não podem gostar de história em
quadrinhos, pois não sentem nenhuma emoção. Para gostar de história em
quadrinhos, é preciso gostar de desenho.

(Cristin, apud QUELLA-GUYOT,

1994 : 5).

4.1 A Imagem
O significado da existência e tudo o mais no universo prescrevem como testemunha o
ser humano.
Como um ser vivo do reino animal, ele possui sentidos, dentre os quais a visão
(fig. 88), que representa o ápice de seu testemunho das coisas e fatos. Esta visão é
possibilitada
um

por

sistema

complexo,

via

cérebro e olhos,
que “apanham” as
luzes

e

as

registram,
resultando de três
Fig. 88
operações distintas e que se sucedem: óticas, químicas
e nervosas (AUMONT,

1993:18). O Sol é a fonte luminosa da qual a energia se esparge (de forma quântica,
como é a formação estrutural de tudo), até atingir a superfície material das coisas, das
quais vai se refletir certa quantidade de raios que alcançam os olhos, penetrando-lhes
pela retina, um tecido que é sensível á luz.
O olho é um pequeno glóbulo esférico com um diâmetro de dois centímetros,
revestido por uma camada tanto opaca como transparente, que é a córnea, pela qual
convergem os raios luminosos. Atrás dela acha-se a íris, cujo centro tem a pupila, que
opera abrindo e fechando, para regular a intensidade de luz que vai absorver. O
cristalino seria a lente biconvexa, que a luz atravessa após passar pela pupila; e a
retina é uma membrana com inúmeros pontos de luz (bastonetes e cones), que
comportam moléculas de pigmento, absorvendo quanta de luz e decompondo-se por
reação química em duas substâncias.
A imagem retiniana é uma projeção ótica obtida sobre o fundo do olho, graças
ao sistema de córnea, pupila e cristalino, e que é tratada pelo sistema químico
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retiniano, que a transforma numa informação de natureza distinta (AUMONT,1993:21).
Hoffman (2000: 64) atesta que a imagem que se forma na retina é como um quadro
pontilhista de George Seurat, composto por pintas coloridas pequenas e separadas.
Porém, a visão que se formata vai além dos pontos, para as superfícies e curvas,
numa evidência fisiológica.
As teorias acerca da visão foram muitas, desde os gregos até a possibilidade
de visualização de neurônios com base em microscópios avançados, na atualidade.
A imagem, junto a outros conteúdos que respondem aos sentidos conhecidos visão, olfato, paladar, tato e audição -, além dos que estão sendo vislumbrados pela
ciência cognitiva em associação à quântica (ANDRADE, 1986), remetem à importância
que é a formação da mente humana e sua evolução, graças ao impacto de tais
conteúdos em cada indivíduo.
Além da já fomentada necessidade da ficcionalidade e imaginação, e mesmo
devido ao fato de o ser humano ter a capacidade de ver, a imagem é sempre projetada
em sua mente, como se acusa por tomografia computadorizada, mesmo que apenas
ouça histórias e fatos, evidenciando as áreas que são acionadas na leitura, tanto de
textos fonéticos como de imagens.
Mas a imagem pode mesmo ser um signo autônomo, como esclarece Santaella
e Nöth (2005:44-45), pois as formas visuais são unidades de percepção
independentes da linguagem, e, no campo visual, as figuras são percebidas como
formas, na sua totalidade. Assim, a percepção não acontece de maneira reprodutiva e
sim como um processo construtivo da organização do campo visual. Isto alude,
mesmo, aos conceitos da física quântica, em que a realidade é construída como
probabilidade eleita, ou ainda como as recentes descobertas da ciência cognitiva, em
que a mente neuroplástica é adaptável e pode ser “treinada” e aperfeiçoada.
MORAES e TORRE (2004) citam em especial a fenomenologia biológica de
Maturana e Varela, que auxiliou na revisão da objetividade científica calcada no
paradigma tradicional da ciência clássica: a percepção das cores não corresponde a
uma representação do mundo de forma exata, já que as cores resultam de uma
interação entre o comprimento de ondas de luz e da estrutura do sistema vivo. Citam
como exemplo o indivíduo daltônico, que percebe algumas cores diferentemente,
atestando que a cor não é característica do objeto, mas dependente da estrutura
biológica do sujeito.
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Ilustra-se isso com as duas figuras a seguir:

Fig. 89

Fig. 90

Pode-se supor que, na figura 89 a área “A” tenha uma tonalidade mais escura
que a área “b”, mas em realidade, não é o que ocorre, conforme se pode verificar
comparando-a com a figura 90:
A questão da imagem e da sua importância para a comunicação humana temse dado por pesquisas aprofundadas e em análises intuitivas igualmente válidas, já
que oriundas de profissionais que lidam com imagens. Santaella e Nöth (2005)
esclarecem que a imagem suscita duas frentes antagônicas de pesquisadores:
•

os cognitivistas, que dão autonomia independente aos significados das
imagens e

•

os

logocentristas

(apoiados

por

Roland

Barthes)

que

defendem

o

entendimento imagético por meio da linguagem,
Ferreira Neto (2001:100) identifica o cineasta Win Wenders como defensor da
imagem cujo significado tem supremacia sobre a palavra, sobre a explicação racional,
o que o cineasta considera a palavra tendendo a um contexto, a uma história,
portando-se como um vampiro que busca sugar o sangue da imagem.
Wenders utiliza interessante metáfora também para se referir à inserção da
imagem em explicações, quando ele afirma que as imagens são suscetíveis como os
caracóis, que recolhem-se ao terem suas antenas tocadas. Este caso pode ser
ilustrado ao se verificar as fotos jornalísticas que figuram nas notícias impressas:
apesar de, geralmente, a própria imagem fotográfica explicitar claramente o fato, os
jornais estampam a legenda, tornando redundante o significado da imagem, como se
não confiassem no entendimento iconográfico do leitor, ou o subestimassem, ou,
ainda, desprezassem o potencial imagético da foto. Nesse sentido, Debray (1993:92)
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diz que “a letra pode matar o espírito, mas a imagem vivifica a letra, assim como a
ilustração o ensinamento, e a mitologia a ideologia”.
Ainda a respeito de uma teoria da imagem, Santos (2003: 40-42) rememora
que foi o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução de imagens que possibilitou a
existência de dois grupos, os móveis ou dinâmicos (cinema, televisão etc) e fixos ou
estáticos (pinturas, cartazes, fotografias etc), além de variáveis como a imagem pura
(enquadrando as fotografias, desenhos e pinturas), imagem de imagens (como
exemplo uma foto mostrando uma televisão ligada transmitindo imagens televisivas),
imagem de não-imagens (logotipos e onomatopéias das histórias em quadrinhos, que
se tornam ícones, signos visuais) e não-imagens de imagens (como as críticas de
filme, publicadas por veículo impresso). Atenta igualmente ao fato de que tanto uma
caricatura ou desenho estilizado, ou, ainda, uma fotografia, são imagens que se
diferenciam por sua iconicidade, ou seja, pelo seu grau de semelhança com o objeto
representado: assim, a imagem oriunda da técnica fotográfica, sendo mais fiel ao
objeto retratado, terem uma iconicidade maior, mesmo que um desenho ou pintura
sejam realistas.
McCloud (1995: 31) chega a tecer considerações sobre a iconicidade,
concluindo que quanto menos
realismo o desenho transmitir,
maior

a

amplificação

e

variedade da informação que
ele transmite (fig. 91).
Santos (2003: 41) cita
ainda

a

teoria

da

gestalt

elaborada na Alemanha, e que
considera

a

imagem

como

contorno de figura e fundo,
produzido pelo estímulo visual,
e que não pode ser percebido
pelo

olho

Fig. 91

simultaneamente,

enquanto o psicólogo suíço Carl Gustav Jung traduziu o conceito de arquétipo ao
conteúdo do inconsciente. O arquétipo seria a possibilidade herdada para representar
imagens similares, de forma instintiva, no inconsciente coletivo que corresponde às
estruturas fundamentais da psique comum a todos os seres humanos, e que é
diferente, portanto, do inconsciente pessoal. Estas imagens teriam um simbolismo
partilhado pelas pessoas do globo, independente de costumes e línguas, como por
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exemplo, a figura cadavérica do esqueleto
significando a morte que ceifa a vida (fig. 92).
Aqui retorna a questão da necessidade
da imagem para a construção da cultura, pois
a teoria junguiana assevera que há um
substrato imagético que permeia a base
psíquica da humanidade, o que remete à
necessidade comunicacional humana de um
retorno a um estado anterior ao desatamento
da natureza: “As imagens, assim como as
histórias,

nos

informam”,

diz

Manguel

(2001:21), que relembra Aristóteles, quando
este sugeria que o processo de pensamento
requeria imagens.
4.1.1 Os três canais: visual, auditivo e
cinestésico e sua influência no cérebro
triadico

Fig. 92

Embora o ser humano possua cinco sentidos definidos pelas ciências - o visual, o
auditivo, o tato, o olfato e o paladar -, em realidade, como já se viu, são sete, segundo
Herculano-Houzel (2002). Greco (1994:133) cita a proposta da PNL (programação
neurolingüística), em que o homem vivencia a realidade através de três canais
principais - o visual, o auditivo e o cinestésico - sendo que neste último reúnem-se os
sentidos olfativo, do paladar, do tato e a percepção dos órgãos internos. Para Greco, o
ideal seria que as pessoas conseguissem utilizar igualmente os três canais. Porém,
diante do jogo triádico dos hemisférios cerebrais, já explicado por De Gregori e
asseverado por Greco, há uma acomodação hierarquizada em que um canal se torna
mais amplificado (predominante), às vezes competindo com um segundo, que também
pode apresentar-se em um nível satisfatório (natural ou antioficial), enquanto que um
terceiro se apresenta menos consciente ou desenvolvido (oscilante)
A pessoa visual busca o registro e impressões do mundo por meio do
imagético, inclusive ao utilizar palavras relacionadas com as modalidades de
percepção da visão. O auditivo forma seu universo interior com base em palavras
escritas e ouvidas. E o cinestésico se forma com base no contato físico, sensorial e
com os objetos, necessitando vivenciar e sentir as situações.
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Greco (1994:135) adverte que o maior desenvolvimento de apenas um canal, é
produto da especialização no decorrer da vida, que torna preferencial sua utilização,
bloqueando ou minimizando os outros. Tais bloqueios podem levar à distorção,
generalização e à eliminação de conteúdos, condicionando a aceitação ou rejeição
deles e influenciando no processamento mental do ser humano. Greco (1994:15)
ainda descreve estes desequilíbrios e seus resultantes: as pessoas se acostumam a
ouvir muito e sentir pouco, ou ver mais do que ouvir, ou, então, sentir mais do que ver
etc. O autor adverte, todavia, que se o canal não desenvolvido for despertado e
trabalhado, ao atuar em comunhão com os outros, pode se situar como sede de
transformação e ativar insights.
Estas considerações levam a uma nova esfera de compreensão sobre a
educação e a influência do meio na mente triuna, e o resultado disto, que é a relação
entre o ser humano e a natureza (incluindo-se, obviamente, o relacionamento humano
gregário).
Sabe-se que o cérebro difere nas várias fases da vida, e o sistema límbico é a
sede das emoções, num complexo aparato de equilíbrio delicado. As imagens não são
os únicos elementos a afetar esta interação, mas também, por exemplo, os sons e as
situações cotidianas com os relacionamentos emotivos. Porém, conforme Restak
(2006:71), antes que surgissem a fotografia e o cinema, em meados da década de
1890, as imagens tinham um desempenho limitado na comunicação. Agora, além
destes, a televisão e a Internet trazem a onipotência das imagens, inclusive em ritmo
acelerado. As perturbações de ordem desestabilizadoras no cérebro, que ocorrem no
córtex pré-frontal e sistema límbico, se colocam de forma acentuada, quando
reforçadas pelas imagens vistas na televisão e no cinema. Restak (2006:70-74)
reforça que as imagens operam via lado direito e que os hemisférios mantêm um
equilíbrio entre si quando se deparam com imagens emocionalmente neutras ou
positivas; no entanto, quando se visualizam cenas de horror, carnificina, sofrimento,
mutilação e morte, o equilíbrio passa para o hemisfério direito, sobrecarregando-o e
comprovando que visualizar imagens tem efeitos mais poderosos do que ler textos
acerca de tais eventos. Aqui, resta ainda saber se tais imagens se mostram mais
influentes, caso tenham um grau de iconicidade maior com a realidade (como nas
filmagens) ou se podem ser minimizadas, caso se apresentem como desenhos
caricaturizados.
Mesmo assim, em face destas colocações, a imagem tem um potencial enorme
de informação, e também de afetar a consciência e o aprendizado. Não somente as
imagens filmadas, ou fotografadas, mas, igualmente, as desenhadas. E, nestas,
subsiste um diferencial: desenhos são realizados de forma laboriosa e pessoal, e
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independem de uma tecnologia alheia, como a máquina de fotografar ou de filmar,
imprescindindo, porém, de um instrumento que grafe as linhas construtoras dos
desenhos.
O desenho, erroneamente, não é percebido como fonte de informação autoral e
que pode transmitir sensações de acordo com os desígnios de seus autores, e é
importante que se perceba tal fato.

4.2 A evolução da escrita pelos grafes
4.2.1 A escrita desenhada

A influência da escrita fonética sobre a primazia da imagem desenhada repercutiu na
caracterização de uma sociedade em que o valor do texto, como informação, supera o
desenho. Pois, obviamente, a informação racional é tida como a principal motriz social,
e, portanto, afere-se a ela o peso da responsabilidade nos processos construtores
sociais. Mas isto é apenas parte do processo de desenvolvimento do hemisfério
esquerdo, que, principalmente após o Renascimento, com a instauração do
cartesianismo e do suposto objetivismo da física clássica, foi sendo superestimado.
Porém, nem todas as civilizações tiveram o mesmo percalço, e a escrita,
embora inicialmente alavancada graças mesmo à capacidade do desenho,
desmembrou-se em dois caminhos: o do fonema, utilizado amplamente, e o
ideograma, específico na China e co-utilizado no Japão.
Assim, a compreensão de uma moldagem cultural que, após um início mítico
(hemisfério direito), valorizou fato e informação com base em premissas lógicas, pode
levar a um melhor aprofundamento acerca do pressuposto de que a subjetividade, as
artes, os desenhos, e mesmo as histórias em quadrinhos foram relegadas a um
subplano de importância nà formatação cultural e social. Tal premissa é devida aos
preconceitos oriundos da supremacia pela utilização dos processos cerebrais central
(organizador) e esquerdo (analítico-racional), por parte das instituições hierárquicas
que passaram a deter o poder e os meios de comunicação e educação, engessandoos e influenciando as grandes massas.
Para um entendimento melhor da aproximação que têm os grafes iniciais com
os desenhos, percorre-se a evolução da escrita, que tiveram origem dos próprios
desenhos. Para esta melhor compreensão, é necessário delinear uma aproximação e
um paralelo, incluindo a sintaxe da leitura das narrativas (tanto literárias como
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imagéticas), enfocando igualmente a visualidade imagética do ideograma da escrita
chinesa.
Como já se antecipou, o homem, no início de seu predomínio na Terra, como
um ser gregário, começou a plantar, criar animais, tecer indumentárias, e então
principiou a construção de núcleos, “cidades”, em que sua convivência pedia uma
comunicação que registrasse tais procedimentos. De um rudimentar ser desprovido de
meios de comunicação, que não fossem além de gestos e grunhidos, conseguiu o
homem ascender a um patamar mais desenvolvido por meio dos códigos
comunicacionais, graças aos iniciais “rabiscos” (garatujas nas areias, nos corpos e nas
paredes das cavernas, seu lar de antigamente). Depois:
Mais uma vez, o ser humano foi buscar na imagem a forma de transmitir suas idéias.
Os primeiros alfabetos criados pelo gênio humano guardam muita relação com a
imagem daquilo que pretendem representar, constituindo o que se conhece como
escrita hieroglífica. (VERGUEIRO,s/data:

37).

Em realidade, no princípio da socialização humana, tudo se restringia à
emissão de sons relacionados a gestos que apontavam objetos, ou sons que
denotavam estados de emoção (MURRIE,1995:14). A fala atual pode ser colocada
como uma resultante
de um modo de comunicar chamado pré-linguagem, constituído de palavras soltas, à
protolinguagem, constituída de palavras concatenadas sem sintaxe (-2M anos), e da
protolinguagem à língua (-100 000 anos).
Assim a protolinguagem do Homo erectus estaria inscrita no código genético do
Homo sapiens, dotando-o de uma faculdade de linguagem reconhecível através de
nossa intuição lingüística. (BICKERTON,

1998: 341-358.)

O desenvolvimento distinto que providenciou uma estratificação de linguagens
específicas no homem e o ajudou a desenvolver uma língua escrita em paralelo e
após a oral, tem origem mesmo biológica. Uma das razões para tal, segundo Desalles
(2000) é “que a configuração do órgão vocal (a faringe) do homem e seu tamanho são
únicos (Philip Lieberman). O Homo sapiens é o único primata que pode produzir o [u] e
[i]”. (DESALLES,2000).
Quanto à escrita, que, como se falou, resultou de desenhos e garatujas, pode
ter tido sua origem quando
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por volta do ano 4000 a.c., surgiu entre os sumérios a escrita pictográfica, o traçado
das suas unidades mantinha semelhança com o referente que designava. Dois
traços paralelos significavam a amizade; quando eles se cruzavam, indicavam a
inimizade (Jean, 1987, p.17). Inicialmente pictográfica, a escrita passa a ser
ideográfica. (BAJARD,

2002:15).

Estes traços iniciais eram os grafes (termo generalizado para qualquer unidade
mínima de escrita). O grafe que remete à palavra mulher (fig. 93) representava, em
primeiro lugar, um signo que guarda semelhança com a realidade (o triângulo
desenhado remete à região pubiana do corpo feminino), e, em segundo lugar “é uma
unidade singular correspondendo a uma unidade de sentido (mulher, montanha, deus),
isto é, na terminologia de Saussurre, equivale a um signo” (BAJARD,2002:52). Dessa
forma, ao recorrer tanto a grafes como signos, a escrita cuneiforme desenvolveu o
princípio logográfico. A escrita logográfica foi inventada pelos sumérios, com cada
grafe (unidade escrita) correspondendo à palavra da língua oral.

Fig. 93: evolução da escrita cuneiforme com base no
grafe `esquerda, eu significa mulher.

Tal é a condição primeira, o estado nativo da escrita cuneiforme no seu
aparecimento, alguns séculos antes de 3000. Nós a chamamos de “pictográfica” por
referência à origem e ao traçado de seus caracteres, e de “ideográfica” para insistir
em seu processo semântico radical: reagrupamento de uma constelação de sentidos
ao redor de uma representação central.

(BOTTÈRO; MORRISON E

OUTROS, 1995: 14).

Situam-se então, sumérios e também egípcios como os primeiros a elaborarem
formas não tão simplificadas de escritas. Aproximadamente, nesse mesmo período, os
chineses desenvolveram seu sistema de escrita ideográfica, no qual as figuras
indicavam inicialmente animais, plantas e ambientes, para mais tarde passarem a ter
acepções simbólicas. Os sumérios, por não conhecerem o papel, vertiam suas grafias
cunhando em argila úmida, depois em pedra e riscados no metal. Os egípcios
principiaram escrevendo na pedra e sua escrita tinha uma estética diferente da dos
sumérios, pois enquanto estes tinham habilidade para “riscar” traços que eram sinais
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gráficos chamados de cuneiformes, aqueles elaboraram uma grafia mesclada de
símbolos, cujos desenhos calcavam-se em formas de objetos, bichos e seres
humanos, em narrativa seqüencial, como
na literatura da grafia alfabética ou como
numa história em quadrinhos. Porém, não
era inteiramente desenho ou escrita, e sim
uma

amálgama

batizada

de

das

duas:

hieróglifos

(do

a

escrita

grego

-

hieroglyphos que significa escrita sagrada),
que podiam ser “escritos” da direita para a
esquerda ou vice-versa e até em ziguezague (fig. 94).
Em cada caso, dependia da direção
dos olhos das figuras humanas ou dos
pássaros
Mas,

representados,

ambos,

Sumérios

por

exemplo.

e

Egípcios

Fig. 94

transcreviam palavras e sílabas (BAJARD,
2001:19).
Embora, inicialmente, os egípcios tenham usado pedra para escrever,
abandonaram esta técnica ao descobrir que o papiro servia para a escrita, substituindo
a pedra. Com o papiro, a escrita egípcia começou a se simplificar, dando origem a
uma escrita “hierática” (sagrada), que mais tarde gerou a escrita mais simples ainda, a
escrita “demótica”, utilizada no cotidiano, em substituição à escrita mais complexa que
continuava a figurar em templos e túmulos. Dessa forma, os desenhos dos hieróglifos
foram substituídos por figuras mais simplificadas ou por símbolos gráficos.
Inicialmente, a escrita egípcia era pictográfica, passando para ideográfica e, por fim,
para fonética. Na escrita hieroglífica havia funções, representações sígnicas, em que
cada desenho podia ter uma representação (por exemplo, uma representação gráfica
de um barco para barco ou navio, um bovino para boi ou vaca, etc).
Os fenícios, que habitavam a atual região que abrange o Líbano e parte da
Síria (entre os séc. XII e VII a.C.), conhecidos pela sua cultura mercantilista, legaramnos o conhecido alfabeto. Também deve ser lembrado que algumas línguas não
possuíam em sua constituição escrita as vogais, ou as possuíam em menor número.
Por outro lado, para poder facilitar a leitura e mudanças nas emissões vocais,
inseriram-se no caso da língua arábica, acentuações que se colocavam como sinais
variantes de vogais.
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É interessante perceber como a evolução da escrita remete à evolução da
conformação cérebro-mental descrita por De Gregori (1999) e Greco (1994), em que,
durante o processo de humanização, a abertura do hemisfério direito, coligado à
intuição, ao misticismo e religiosidade, que se traduzia nas escritas imagéticas
(hieroglíficas, por exemplo), acabou se afunilando e buscando uma objetividade na
escrita fonética, o que alude a uma ampliação e abertura do hemisfério cerebral
esquerdo nos povos ocidentais, e repercute na língua árabe e nos alfabetos (e que
aconteceu diferentemente da escrita chinesa ideográfica).
A letra fonética deriva, em realidade, de um desenho simplificado. Pode-se
perceber esta variação e a evolução do traçado de uma letra alfabética, derivada da
forma pictográfica, passando para o ideográfico e, por fim, para o fonético. Lia Zatz
(1991) nos fornece um exemplo, informando que, em algumas línguas faladas
anteriormente, a palavra ALEF significava BOI e se escrevia como um desenho
esquemático, um pictograma de uma cabeça de boi. Aos
poucos os traços foram se abstraindo até que os gregos
passaram a utilizar o caractere não mais como a representação
de um animal, e sim a palavra ALEF, cujo significado vocal é a
letra “A” (fig. 95):

Fig. 95: Nossa letra “A” latina, derivou de novas mutações do símbolo que os gregos usavam
para seu A (ou alef), passando a chegar afinal ao grafismo que conhecemos como a letra “A”
(fonética), e que nada guarda de semelhança com a cabeça de boi, objeto, animal ou qualquer
coisa conhecida.

A fim de tornarem a escrita mais funcional e prática (ideal para quem
comercializa com vários povos), os fenícios inicialmente adotaram a escrita
cuneiforme, herdando parte da escrita de uma fase fonética egípcia. Modificando sua
escrita e desenvolvendo os sinais gráficos, em vez de somente indicar idéias,
acabaram criando um conjunto de 22 letras consoantes, que se elaboravam
mutuamente, representando foneticamente sua língua.
A escrita fenícia foi bem difundida, principalmente entre os gregos.
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A escrita fenícia está na raiz dos dois principais ramos do grego antigo: o oriental e o
ocidental. O primeiro deu origem ao alfabeto grego clássico; já o ramo ocidental
gerou o etrusco, e este, o alfabeto latino primitivo

(IANNONE & IANNONE,

1995:16).
Os gregos, ao completarem o alfabeto fenício, que continha apenas os
elementos consonantais, “inventaram os grafemas vocálicos e a escrita tornou-se
plenamente fonográfica” (BAJARD, 2002:70). Durante dois milênios, a escrita sofreu
muitas mudanças, pelo processo de acrofonia, pela redução do número de unidades
gráficas, já que alguns grafes iriam corresponder a consoantes da fala. A escrita foi se
tornando mais fácil de ser apreendida. Cada grafe, que corresponde a uma unidade
sonora desprovida de sentido, torna-se uma letra e os gregos criariam depois grafes
correspondentes a vogais (no século VIII), aperfeiçoando o aspecto fonográfico do
sistema da escrita. Assim, por uma lógica fonográfica, em que na fala não há nada
fonético entre as palavras, os gregos passaram a suprimir os espaços entre as
palavras na escrita (BAJARD,2002: 53-54).
Nasceu assim a chamada scriptura continua ou a forma menos mencionada
scriptio continua, na qual o princípio logográfico de cada palavra se perdeu em uma
estética paradoxalmente uniformizada mas dificultosa para a leitura. Na Idade Média,
o espaçamento entre as palavras começa a ser reinserido aos poucos (primeiramente
por meio de um ponto, depois dois, três e por fim apenas o espaço vazio que separa
uma palavra da outra).
Foi no séc. I d.C. que surgiu na Itália o alfabeto latino, com 23 letras, por sua
vez inspirado na escrita do povo grego. Depois, a própria escrita transitou por diversas
etapas estéticas.
A escrita romana passou a ser cursiva também devido a diversas alterações,
tendo como causa principal a necessidade de se escrever mais rapidamente, sem que
fossem necessárias as letras maiúsculas. A partir do século V, o arredondamento
progressivo das letras foi cada vez maior, sendo este tipo de letra chamada de escrita
uncial, e passou a ser bem aproveitada para fins caligráficos, predominando nos
manuscritos religiosos. Nessa fase, o espaço ocupado entre uma letra e outra passa a
ser maior e mais definido. Tal como a arte caligráfica chinesa, esta escrita uncial
também tinha similar carga estética para o Ocidente. Vieram, depois, vários tipos de
escrita, como a usada semi-uncial e a merovíngea, um tipo de uncial alterada, utilizada
na França. Depois, com várias deformações que aconteceram com o traçado das
escritas, Carlos Magno tentou uma unificação, estipulando um conjunto de reformas
nas escritas. Para tal, Magno enviou o monge Alcuíno para a França, que, por sua
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vez, arregimentou um grupo de religiosos que passou a trabalhar em seu scriptorium
no convento de Saint Martin, na cidade de Tours: “A escola de Tours modificou o
grande número de ligaduras disformes, generalizou o uso do espaço entre as palavras
para facilitar a leitura.” (ZAMBEL,1984:10).
Com isso, espalhou-se em larga escala este estilo de escrita pela Europa,
culminando na criação da minúscula carolina ou carolíngea (um nome dado em
homenagem ao imperador Carlos Magno) que teve seu uso imposto por decreto em
789. Apesar de, com isso, as letras minúsculas se consolidarem, e posteriormente
incluírem-se os pontos nas letras i e j, os títulos iniciais dos capítulos tinham a letra
inicial totalmente rebuscada, por vezes trabalhada em ouro, e de tamanho exagerado.
Com o surgimento do papel, o desenvolvimento da tipografia e a imprensa
nascendo com os tipos móveis de Gutemberg no fim do século XV para XVI, os livros
se multiplicam e a leitura principia a ser individualizada; no século XVIII há o aumento
de bibliotecas na Europa. Continuam a ser usadas as letras góticas verticais (de
aspecto rígido e preto) além de outra letra mais arredondada, próxima da carolíngea.
Outros estilos surgiram, como a humanística e a fraturada ou “Fraktur”, mas foi em
1702, na Imprensa Real da França, que surgiu, após estudos, o estilo Grandjean,
considerada a primeira forma tipográfica moderna. Alguma influência da estampa
japonesa acabou por influenciar, em 1900, o desenho das letras no Ocidente, por
causa das pinceladas. A partir de então, a utilização da escrita só aumentou, mas
também a importância de sua estética, como nas
letras impressas e nas organizações dos livros, com
influência da arquitetura. A escrita acabou por
arregimentar o interesse de artistas, arquitetos,
desenhistas, e muitos autores de histórias em
quadrinhos, como o contemporâneo Will Eisner que
costumava “brincar” com as letras e palavras em
suas aberturas das histórias do personagem Spirit
(fig. 96).
De qualquer modo, a invenção da escrita
surgiu não para duplicar o oral, mas para completálo, tal como uma metáfora gráfica, para explicar um
fenômeno oral (BAJARD, 2001: 16). Vanoye (1991:
39) esclarece que, na língua falada, o significante é
formado por fonemas, e na escrita, por sinais

Fig. 96

gráficos ou grafemas (no caso do português escrito,
as letras do alfabeto). Os grafemas são bastante usados nos balões das histórias em

150

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

quadrinhos atuais (por exemplo, quando um personagem está surpreso, coloca-se
dentro de seu balão de fala ou de pensamento um ponto de exclamação, ou se está
em dúvida um ponto de interrogação). Os números de fonemas e grafemas podem
variar, como a palavra choque, por exemplo, que possui 6 grafemas na escrita, para 4
fonemas na fala: ch e qu representam cada par, um fonema (VANOYE,1991: 39).
Pode-se também dizer que a escrita é um sistema simbólico da representação
da fala e que na evolução da escrita apontam-se três etapas: a escrita sintética, na
qual o signo representa a frase ou conjunto de idéias – como exemplo o rébus - sem
que ele remeta a sons; a escrita analítica, na qual cada signo registra uma palavra,
como o desenho sumério que representa um boi; e a escrita fonética, que marca os
sons e não mais as palavras (VANOYE,1991:63-64).
O impacto do desenvolvimento da escrita e sua estratificação foi preponderante
para a civilização racional: sem a escrita, não existiria a cultura definida como uma
inteligência transmissível e todas as atividades que dependessem de certo grau de
permanência e transmissão, como a lei, a poesia, a filosofia, a religião, a história,
seriam incalculavelmente restritivas (ZAMBEL, 1984: 1). A escrita pode ser a forma
mais próxima de se atingir o coração de um povo: quanto mais se conhece dos
mecanismos, das linguagens utilizadas por culturas ancestrais, mais se pode
compreender como era seu pensar e olhar o mundo, e com isso entender a atualidade.
Com as descobertas pelas tomografias computadorizadas, pode-se, juntamente às
novas concepções e descobertas da neuroplasticidade do cérebro, compreender
também os valores que foram dados a determinadas escritas, em detrimento de outras
formas de comunicação (como a imagética) e verificar as influências que operam, no
momento fisiológico do ato da leitura, tanto a escrita como a imagética, auferindo
novos dados que repensem os caminhos trilhados pelas civilizações e sua cultura
geral.
Estas mudanças das fases escritas e de leituras são visivelmente sintomas da
peregrinação humana pelo orbe terrestre. Basta retroceder sucintamente à época em
que a comunicação humana foi se estruturando: partindo de grunhidos e gestos, para
desenhos e a elaboração de uma escrita tanto pictográfica como ideográfica e
fonética. Depois, chega-se à elaboração de materiais e mecanismos ampliadores da
inter-relação humana, desde o fogo e a fumaça como sinais, além da cunha e pedra
dos sumérios, passando pelos papiros egípcios, o papel e a impressão em xilografia
na China, e o desenvolvimento da prensa com tipos móveis de Gutemberg na Idade
Média ocidental, e o posterior desenvolvimento do telégrafo e telefone, e do uso da
energia elétrica que também permitiu a elaboração de aparelhos de emissão de ondas
sonoras (rádio) e a televisão.
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Agora, com a tecnologia com o uso do silício e a comunicação no ciberespaço
(realidade virtual), tendo por premissa a inclusão das pesquisas atômicas com novos
paradigmas científicos e o desvendamento do DNA humano (possibilitando clonagem
e transgenia) o homem galga novo patamar paradigmático.
Culmina-se, por fim, num período que se pode presenciar a predominância da
escrita: tudo gira em torno dela e de seus significados, até mesmo os “juramentos”,
que antigamente se formalizavam, bastando as palavras oralmente. Pois, hoje, há a
necessidade de tudo estar especialmente registrado no papel, assinado, honrado em
cartório, como as leis que são formalizadas pelos governos e seguidas por todos.
Evidencia-se, assim, a confiança apenas na racionalidade, dado o paradigma do
cérebro central e hemisfério esquerdo, que valoriza a palavra fonética objetiva e
racional, deixando pouco espaço ao hemisfério direito, na importância política e
econômica, bem como educacional.
4.2.2. O ideograma como informação gráfica e a hegemonia do fonema
Para Barthes (1990: 20) a história inverteu a função da escrita e da imagem: antes, o
texto era o parasita que conotava a imagem, permitindo-lhe vários significados; agora,
é a palavra que se torna parasita da imagem. Barthes afirma que a palavra vem
“sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem”.
A importância da escrita nas sociedades, como cristalizadora de suas idéias e
mediadora comunicacional (tal como a língua oral, a escrita é orgânica, não estagna),
transparece com facilidade. Já a imagem, como estatuto formal, embora inerente à
natureza, tem sido relegada e deixada à margem, principalmente quando se reveste
das histórias em quadrinhos, tornadas, assim, objetos culturais e artísticos menores.
Na Idade Média, os vitrais das catedrais traziam imagens e por vezes
fragmentos de textos para ensinar a bíblia aos analfabetos. Mas a supremacia do
impacto da imagem aos olhos do povo era indiscutível. Por isso, não se deve ignorar a
serventia da imagem e da língua escrita como “alimentos” estritamente visuais: “não
podemos hoje, em um serviço de informação, separar a informação escrita da
informação visual” (BAJARD,2002:54).

O texto escrito oferece, portanto uma imagem que o leitor trata como tal. Atualmente
a imprensa, ao confeccionar jornais e cartazes, sabe muito bem apresentar o texto
como imagem e distribuí-lo na página, levando em conta tanto sua dimensão icônica
quanto sua dimensão lingüística. (BAJARD,

152

2001:18-19)

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

À importância da imagem se une à necessidade de um estudo de seu estatuto
como forma de apreensão didática e informacional. A realidade circunstancial não
deve ser confundida com a representação icônica que a imagem traz. Sua tradução
deve ser independente de uma falha de compreensão. É por isso que a consideração
de seus códigos (imagéticos) é necessária: tanto os da TV, cinema e histórias em
quadrinhos:

Uma educação mínima em termos do funcionamento da imagem é um desafio
urgente. O espectador de televisão precisa saber o valor tanto de um plano
enquanto unidade temporal do filme, quanto de uma frase, unidade da escrita. Ele
deve poder diferenciar o que aparece no quadro da imagem, daquilo que é somente
imaginado, por estar escondido fora do quadro. Desse ponto de vista, um trabalho
sistemático sobre os gibis que usam as duas matérias – imagem e texto – pode ser
uma boa opção pedagógica, paralela à explicitação do funcionamento das
ilustrações dos livros da literatura infanto-juvenil. (BAJARD,2002:

58).

Apesar disso, as histórias em quadrinhos não foram valorizadas como uma
forma híbrida de ilustração e narrativa textual que poderia ser fundamental e bem
desenvolvida em paralelo à literatura exclusivamente textual, tanto na aquisição de
conhecimentos como na formação psicológica equilibrada, unindo a razão à
intuição/emoção.
Ora, o texto escrito é uma necessidade, pois torna possível o diálogo e
manutenção das informações entre povos distintos e
que residam longe uns dos outros. Mas o texto, como
se verificou, também é formado por desenhos de
letras, e, mesmo que não guardem semelhança com
objetos, são “formas” gráficas em primeira instância,
fato que não parece ser percebido pelos críticos da
imagem, ou das histórias em quadrinhos. E a escrita
estética,

ou

seja,

a

caligrafia

(do

grego

kallos+graphos, “beleza+escrita”) também é levada
como uma arte particularmente nobre pelos orientais,

Fig. 97: GONICK,:112

como se vê na figura 97:
A representação do pensamento chinês é evocada e provocada por signos
baseados numa síntese da natureza. A frase fonética “homem vê cavalo” sintetiza uma
apropriação de signos individuais fonéticos, que são lidos pelo hemisfério cerebral
esquerdo. Já a mesma frase escrita em ideogramas se coloca assim (fig. 98) :
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Fig. 98: Fenollosa, p. 109

Fenollosa (2000:114) esclarece que a escrita chinesa baseia-se numa pintura,
que sugere a natureza:
temos, primeiro, o homem de pé sobre as duas pernas. Depois, o olho a mover-se
pelo espaço: uma figura nítida, representada por pernas a correr em baixo de um
olho – o desenho estilizado de um olho e de pernas a correr -, figurações
inesquecíveis uma vez que a tenhamos visto. Finalmente, o cavalo sobre suas
quatro patas.

O autor ainda descreve que o conjunto parece um quadro em movimento
contínuo.
Outro fato que marca uma maior proximidade da escrita chinesa ao
pensamento distinto do cartesiano, é que, segundo Fenollosa (2000: 122), as palavras
chinesas têm vida e plasticidade, pois não separam o objeto da ação formalmente. A
língua chinesa desconhece a gramática e, ainda, não faz descrições, narrando apenas
os processos naturais; porém, a arte da escrita ideográfica vai além, com uma
poeticidade gráfica (caligráfica) que expressa o oculto e sugestões espirituais, com
“grande força e beleza (FENOLLOSA, 2000: 126).
Interessante, que o autor chega a criticar a tirania da lógica medieval
(FENOLLOSA, 2000: 131), e expõe que a ciência se contrapõe à lógica na expressão
e na forma gramatical, pois que os homens primitivos criaram a linguagem
concordando com a ciência, mas não com a lógica, e afirma o mesmo da poesia: que
esta concorda com a lógica igualmente, e repudia a ciência (apud CAMPOS, 2000:
132). Fenollosa está se referindo à vivacidade e organicidade da língua, em
contraponto à rigidez da formalidade da lógica racional cartesiana. A mesma rigidez
que excluiu a subjetividade (ou assim tentou), inseriu a poesia como algo valioso à
conquista da sabedoria da vida.
Todas as civilizações humanas têm também uma necessidade inata de se
utilizar da imagem como fator inter e extra-comunicacional (vide os sinais de trânsito e
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ícones de programas de computador). Em alguns casos, a imagem está implícita ou
sugerida, mas não presente.
A importância da imagem, embora tenha sido relegada, aparece de forma
indelével no mundo oriental. Recentemente, o jornal Jyllands-Posten da Dinamarca
publicou uma série de caricaturas de Maomé, o que provocou protestos muçulmanos
pelo mundo inteiro (RAMONE, 2005). Para o mundo islâmico, retratar o profeta é uma
ofensa grave. O cartunista Larry Gonick (2004), sabendo disso, não deixou
transparecer, em nenhum quadrinho, o rosto de Maomé, ao contar a história da
ascensão do mundo árabe em forma de histórias em quadrinhos.
Como se percebe, é questão de importância vital o reconhecimento da imagem
como informação prioritária e que pode acarretar influências, belicosas ou não,
dependendo de como se vai usá-la. Neste ponto, reforça-se o casamento da escrita e
da imagem e a utilização do desenho como objeto de apreciação inconteste, vindo daí
seu grande uso desde os primórdios dos jornais impressos até os dias atuais.
Os cartuns e as charges, que atualmente são linguagens primordiais, figuram
nos cabeçalhos das principais notícias jornalísticas do mundo. Na Europa e em países
como o Líbano, as charges costumam ser comentadas em igual grau de importância
das notícias que os desenhos criticam.
Quando a linguística surgiu, privilegiou inicialmente o estudo da língua oral e
considerou a escrita como algo secundário, reforçado pelo fato de haverem no mundo
umas 5000 línguas faladas para algumas dezenas que se representam também pela
língua escrita. Dessa forma, a dimensão logográfica foi esquecida: coincidentemente,
o que foi olvidado, foi uma dimensão também pictorial, imagética, tal como nas
histórias em quadrinhos. Outra razão para o atraso na inserção da importância da
língua escrita quanto a objeto de estudo, tem origem numa visão biológica, na qual a
fala teria uma importância central, e a escrita secundária.
Apesar de assim parecer, os percalços que a escrita enfrentou até o alfabeto,
não seguem uma linha evolutiva, pois, do contrário, estaria se subestimando a escrita
logográfica empregada na China. No fim da Segunda Guerra, foi até solicitado que se
abolissem os ideogramas chineses da escrita mista japonesa (logográfico-silábica),
pois se acreditava que eles não permitiam um avanço comunicacional científico como
no ocidente, mas
uma autoridade em ciência chinesa, J. Needham (1954-59 e 1969) chegou à
conclusão de que a escrita chinesa não constituía nem um significativo fator de
inibição para o desenvolvimento da ciência moderna na China, nem um empecilho
ao trabalho dos cientistas na China contemporânea.(OLSON,
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Da mesma forma, comprovou-se que para a leitura dos morfemas-caracteres
chineses, segundo experiências laboratoriais, há
uma alocação de funções cerebrais, localizadas entre os hemisférios cerebrais
direito e esquerdo, um tanto diferente daquela que os leitores da Europa Ocidental e
os leitores de alfabetos fonéticos orientais usam para a identificação de palavras”
(Ehri, 1980; Tzeng & Hung, 1980; Taylor & Taylor; 1983, p. 714, 245).

(SAENGER: 1995).
É também de se ressaltar que, como asseverou Allègre (2000), a China já tinha
certo desenvolvimento tecnológico superior ao que o Ocidente possuía. Portanto,seria
um erro julgar que uma língua baseada em caracteres imagéticos atravancaria o
desenvolvimento. Os ideogramas são sofisticados, ao mesmo tempo que guardam
uma base imagética. Quando há junção de imagens que formatam os ideogramas,
como o exemplo da figura 99, que equivale ao verbo fonético ocidental cantar,
percebe-se que cada um dos elementos lembra o objeto a que alude e que,
amalgamados, formam o ideograma (a boca é um quadrilátero aberto, e o pássaro
parece um símbolo com penas), Para o ocidental, a palavra “cantar” é composta de
letras (fonemas), enquanto que, para o chinês, o ideograma se monta com duas
imagens.
Descobriu-se

também,

por

pesquisas

paralelas na área da psicologia educacional, que a
leitura silenciosa chinesa se desenvolveu numa
época anterior à ocidental, justamente por ser
mais fácil, já que a tradição gráfica chinesa dos
logogramas apresenta condições ótimas para o
acesso lexical rápido. Como conseqüência clara
disso,

leitores

chineses

adultos,

que

lêem

habitualmente, são capazes de alcançar uma

Fig 99

proficiência em leitura silenciosa inigualável em línguas ocidentais modernas
(SAENGER: 1995).
Como na língua japonesa há uma estrutura dual que mistura a leitura
ideográfica com a fonética (um texto pode ser transcrito das duas formas), suspeita-se
que os pontos de identificação das duas modalidades de escrita - ideográfica com uso
dos kanji

(pictogramas) e transcrição fonética com uso dos kana (caracteres

silábicos), se dão em localizações distintas no cérebro: “também há indícios de que o
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hemisfério direito tem um papel mais ativo na leitura de textos nos quais cada palavra
tem uma imagem distinta” (SAENGER, 1995). Porém, Kerckhove (1997:58-59) aponta
que “nenhum sistema de linguagem inventado até hoje deu uma ênfase mais radical
ou mais exclusiva às propensões selectivas da parte esquerda do cérebro do que o
alfabeto fonético greco-romano.”
No Japão, a pedagogia no ensino da leitura passa por fases distintas de
utilização dos dois códigos (ideográfico e fonético-silábico). Na fase pré-escolar a
escrita silábica é preferível, por possuir um número mais limitado de caracteres que os
ideogramas chineses. Mas a escrita silábica japonesa não possui espaços entre as
palavras, dificultando a leitura (para isso eles recorrem à leitura em voz alta, nessa
fase). Gradualmente, os logogramas chineses vão substituindo o aprendizado, que, na
fase adulta é mais e melhor utilizado, apressando a leitura.
É possível que as histórias em quadrinhos japonesas, conhecidas como
“mangás”, interfiram nos hemisférios cerebrais de forma distinta do que a leitura
fonética exclusiva, ou a ideográfica. Luyten (2000: 15) aponta que
a leitura de mangá é também um meio de alívio de tensão e estresse, principalmente
da faixa infanto-juvenil, causado pelo excessivo estudo para chegar às melhores
universidades e, conseqüentemente, conseguir um lugar dentro das empresas de
grande porte.

Talvez a questão da dualidade dos dois códigos de escrita, o fonético e o
ideográfico, seja o principal motivo de a leitura dos mangás fazer parte tão natural da
cultura japonesa. Realmente, nesse caso, pode se aventar uma hipótese em que se
considere também a grande tiragem de dessas revistas, chegando à cifra dos milhões,
nas quais cada uma possui centenas de páginas. Ressalta-se, por fim, a questão da
estrutura de uma narrativa “mangática””, que, além da leitura ser feita da direita para
esquerda, seus requadros abrigam “saltos” temporais, ora quase tão lentos, como um
rosto se virando e passando uma carga expressiva emocional lentamente, ora
díspares tanto no tempo como nas locações, não parecendo fazer qualquer sentido. A
esta categorização de narrativa quadrinhística, McCloud (1995:72) nomeou de “nonsequitur”.
É possível que, para os japoneses, não haja muita distinção qualitativa entre se
ler um texto escrito e uma história em quadrinhos, possivelmente por ambas as
linguagens terem muitas afinidades quanto às grafias (ideogramas e logogramas). Na
biografia quadrinizada da vida de Osamu Tezuka (BAN, 2003), o autor pergunta, na
página de abertura do mangá, qual seria a causa dos japoneses apreciarem tanto as
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histórias em quadrinhos, enquanto o mesmo não ocorre com os estrangeiros (fig.
100).
Porém, apesar deste dado, o
preconceito contra os quadrinhos (ou
mangás) existiu também no Japão, entre
as décadas de 1970 e 1980, conforme
relatado por Sonia Bibe-Luyten1. Ela
afirma que a perseguição quanto à
importância do mangá e sua reputação
como

veículo

de

comunicação

que

atrapalha a educação também se repetiu
na terra do sol nascente, apesar da
cultura lá ser tolerante e até estar
envolvida com tal arte. Os problemas se
deram

principalmente

qualidade
mangás

dos

roteiros.

adultos

graças

à

Porém,

os

educacionais

recrudesceram e hoje são tão valiosos
Fig. 100

como os livros, e, conforme se verifica
com a biografia de Osamu Tezuka, a

leitura do mangá é culturalmente aceita como normal. Por isso, atualmente, para
apressar mais ainda a leitura, funcionários de empresas, executivos e universitários
têm no Japão, mangás específicos que substituem os livros “escritos”, sendo tão ou
mais utilizados que estes últimos.
Realmente, a questão cultural, aliada à conformação das lateralidades
cerebrais, é particularmente uma incógnita que deixa em aberto uma melhor pesquisa
acerca da “evolução” ocidental, tornando crível a questão da legitimidade do caminho
racional como via principal e exclusiva, cuja língua escrita é praticamente fonética,
portanto, visualmente mais operada pela porção lateral esquerda do cérebro.
Questiona-se aqui se este caminho, foi o mais adequado, ou o único possível.
4.3. O Desenho
Ainda que muitos animais não possuam o sentido da visão bem desenvolvido, a
grande maioria pode ver. Porém, a qualidade da visão varia, como nos pássaros, em

1

Informação oral fornecida por via telefônica em 03 de maio de 2006.
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que este sentido se apresenta extremamente aguçado. No homem, a visão encontra
eco na possibilidade de dar vida às suas idéias, pois tem como moldá-las pelas mãos.
A utilização maior da mão direita, aliás, contribuiu para uma ampliação
hemisferial do córtex esquerdo, como afirma Facure (2003: 20-21). Porém, como De
Gregori (1999) reitera, também houve um desequilíbrio na utilização triádica das
partes que moldam o cérebro.
É com base nesta hipótese que se aventa a questão de que uma maior
retomada do hemisfério cerebral esquerdo, após a Idade Média, fez com que a
expressão artística e emotiva no homem fosse relegada a um patamar inferior de
importância.
Ora, o desenho, antes de tudo, é uma tentativa da reprodução do real: “Posso
fazer um mundo em miniatura”, afirmou Gaiarsa (1977:116), aventando como o
homem pré-histórico poderia ter imaginado sua descoberta ao “rabiscar” nos solos e
cavernas. O desenho antecedeu a escrita e era mesmo mágico, pois, segundo o
psicanalista, o primeiro traço feito pelo homem sobre a areia ou lama incitou a
abstração e com ela o “primeiro lampejo da inteligência” (GAIARSA, 1977:116).
Gaiarsa chega mesmo a criticar as suposições de pesquisadores que sugerem serem
os desenhos rupestres um ensaio para controlar magicamente o mundo, e, em
particular, a caça. Para o autor, eles controlavam mesmo, pois o desenho formatou a
inteligência propiciando ao homem a capacidade de controlar o mundo. Esta dedução
de Gaiarsa se coaduna com a frase de Doni (apud MASSIRONI, 1982:15): “Vou ver se
sou capaz de entrar no traço deste desenho”.
Gaiarsa (1977) adverte que, com o desenvolvimento da escrita hieroglífica,
dava-se um segundo tipo de história em quadrinhos, “quando as coisas ainda eram
mais importantes do que seus nomes”, e enquanto a palavra torna a leitura sucessiva,
a imagem a faz simultânea e instantânea. Gaiarsa (1977:117) afirma também que o
aprendizado da escrita foi paulatinamente levando ao desaprendizado do ato de ver,
sendo que a visão está intimamente vinculada à inteligência: “teoria” e “intuição”
derivam do mesmo significado etimológico da palavra “ver” (1977:118).
Mas, apesar de o ser humano viver num universo em que a forma seduz e o
faz ter uma necessidade de representá-la, o desenho recebe um discurso meramente
simplista pela ciência, que não o contempla como objeto possível de estudo em forma
e conteúdo como o poderia ser. Isto, por exemplo, equivaleria a menosprezar a música
considerando-a inútil. Mas tal “inutilidade” dependeria da forma em que o ser humano
encara a importância das coisas: se se buscar apenas as modalidades racionais de
pensamento, a música, como definiu Pinker (1998), não teria função alguma, que não
fornecer prazer para os sentidos. E tal modo de pensar incorreria novamente na

159

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

limitação e reducionismo do pensamento linear newton-cartesiano, com a pretensão
de invalidar toda a física quântica, que veio na esteira das descobertas científicas.
De qualquer modo, a ciência “racional”, emblema da objetividade, que em
realidade se configura como impraticável, conforme aponta a física quântica e a
intersubjetividade do pesquisador, que interfer na realidade observável, é uma
“ciência” decrépita, que não mais se sustenta. A ciência, então, não é mais, como a
inteligência que se media por QI – quociente intelectual -, e, sim, um conjunto de
conhecimentos que não pode ser tratado isoladamente, mas precisa ser verificado em
todas as suas instâncias em conjugação sistêmica.
Massironi (1982:16) reflete que, se o discurso do desenho se calcou quase
totalmente no âmbito artístico, no que se refere às projeções e técnicas, em geral tem
sido pouco estudado e analisado, inclusive em sua amplitude na absorção de funções
comunicativas as mais diversas. Logo, é imperativo que se deva abrir um estudo do
desenho e de como ele se dá, inclusive na atuação cerebral e nos hemisférios, bem
como a influência que possibilita no pensar neuroplástico humano.
As histórias em quadrinhos se formaram com base na junção de desenhos e
escrita, mas a questão de se representar a imagem pelos traços, se configura desde
os mitogramas, que datam de 30 a 40.000 anos atrás, quando os homens préhistóricos realizavam pinturas e incisões nas grutas e rochedos. Os mitogramas eram
expressões gráficas em que o sentido da leitura não se conformava à linearidade, mas
a uma justaposição e condensação de contextos, como se fossem desenhos e
escritas, um tanto abstratos, pois primitivos.
Bagnariol (2004:9) faz lembrar que os mitos de criação, inclusive, podem
fornecer uma explicação metafórica à manifestação das linhas e traços dos desenhos,
em alusão à cosmogênese de alguns povos africanos: para eles, o universo surgiu de
uma palavra que se verteu em signos designando a existência de tudo. Em Mali, existe
uma crença do povo Dogon, de que a criação do mundo se fez em quatro fases, sendo
que a primeira com signos abstratos gerados pelo deus “Amma”, a segunda por
traçados pontilhados: marcas que aludem ao início da forma, e que são desenhados
nos cantos da fundação de uma casa antes de se construí-la. É então que advêm
esquemas e figuras, e por fim, os desenhos realistas, correspondendo à realização da
coisa que se representa. Dessa forma, percebe-se que a escrita, oriunda do desenho,
representou uma modificação e simplificação para facilitar a comunicação.
O desenho, por assim dizer, é a base de tudo o que o ser humano executou,
tem executado e ainda executará. É mesmo o prospecto do devir, e que, paradoxal e
erroneamente, como se delineou, tem sido tratado de forma simplória através de uma
obviedade redundante e reducionista. Os efeitos são a comiseração que recebe por
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parte da arrogância do intelecto racional, destacado da porção intuitiva que lhe
sombreia, e que emudece face ao desequilíbrio proporcional triádico no uso do
cérebro, como bem advertiram De Gregori (1999) e Greco (1994). O ato de desenhar e
o desenho propriamente dito permanecem como projetos, em todos os níveis e áreas,
e servem de auxílio incontestável para a medicina, além de compartilhar com a
linguagem da escrita, seja fonética ou ideográfica, em todos os setores das culturas
humanas, incluindo-se a comunicação e a publicidade.
Ao aportar na área do entretenimento, o desenho é preponderante, porém,
simultaneamente, também é desprezado pela cultura acadêmica formal, combatido
como informação fútil e paralisante, que oprime o caminhar da leitura intelectualizada.
O desenho, assim como muitas modalidades criadas pelo homem, pode se apresentar
também como modalidade técnica portanto, racional, já que embasada e irmanada
com a lógica matemática (na geometria, por exemplo), além da modalidade artística,
que se projeta em desenhos de ilustração geral, desenhos animados e desenhos em
histórias em quadrinhos.
Aqui reside uma das causas de as imagens desenhadas, que se apresentam
como elementos constitutivos principais das histórias em quadrinhos, terem sido
relegadas e pouco estudadas: o ensino acadêmico formal, até hoje baseado na
linearidade e no cartesianismo, privilegia apenas os elementos de desenho que são
atinentes ao que se pode evidenciar de forma lógica.

Os desenhos artísticos

representam menos, para este tipo de pensamento, do que os que servem

à

racionalidade, como a geometria, por exemplo.
Como já se verificou, os desenhos das tiras realizadas por Quino para sua
personagem Mafalda repercutem esta questão nas escolas. Em suas tiras, Quino
delineia representações das cadeiras dispostas em seqüência nas salas de aula, umas
grudadas às outras e enfileiradas. Para o universo racional, se as histórias de Quino
não representariam muito, a escola metódica, a fila, a lógica cartesiana e a linearidade
podem ser encontradas à primeira leitura nos mesmos desenhos em que ambienta o
universo da personagem Mafalda. Porém, excetuando-se os requadros que delimitam
as cenas, as formas desenhadas não servem à racionalidade, pois não mancomunam,
por exemplo, com fórmulas matemáticas que seriam repassadas como modo de
informação. Pois são expressões artísticas, reflexões de uma mente humana,
extravasadas não da forma racional, e, sim, por meio principalmente da emoção, mas
não destituída de reflexão.
Da mesma forma os serviços urbanos de ônibus trazem a premissa
diagnosticada nas tiras de Quino, em que a disposição de seus bancos seguem a
mesma regra das cadeiras, escolares. Porém, antigos ônibus da extinta Companhia
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Municipal de Transportes coletivos (CMTC) de São Paulo, tinham algumas de suas
poltronas de frente aos passageiros. Segundo Paula (2003:19) a modificação para os
bancos dispostos uns atrás dos outros, fez com que os contatos dos olhares
tornassem o veículo menos coletivo, trazendo uma maior disciplina, tornando os
corpos mais dóceis para o trabalho.
Estas

considerações

retomam

o

próprio

percurso

da

ciência

e

a

“materialização” mental do homem, calcada com mais exacerbação no hemisfério
esquerdo. Parece que a disposição dos bancos e das cadeiras aqui apontada, reflete
uma maior racionalização mental, uma maior valorização ao paradigma da
organização lógica cartesiana, em detrimento de uma exposição mais ousada na
maneira de se formular idéias, e que, conseqüentemente, refletem na interação social.
Esta mutação gradual na maneira de se pensar e de agir, encontra ecos em
distinções culturais, como a oriental.
Assim como a ciência ocidental formatou sua metodologia com base no
cartesianismo, e no separativismo de todas as coisas, para que tudo pudesse ser
esmiuçado e que fosse estudado detalhadamente, com o auxílio de uma escritura
fonética científica, as filosofias orientais se elaboravam como entendedoras da vida e
do universo de forma completa e direta, sem detalhismos intermediários. Para Capra
(1990), o pensar oriental conhece o destino final de toda a existência, mas não se
detém para explicar os caminhos, enquanto o ocidental sabe explicitar os caminhos,
mas não consegue revelar o objetivo existencial.
Então, as imagens, e, como conseqüência, as histórias em quadrinhos, seriam
modalidades feitas para serem “lidas/vistas” de forma “holística”, integrada, já que são
desenhos seqüenciados e de entendimento simultâneo, distintamente da escritura
linear e fonetizada, de cunho racional. A leitura de quadrinhos é absorvida por certas
regiões do córtex cerebral, em que o hemisfério direito responde às imagens, como as
leituras dos ideogramas chineses. Este processamento na leitura pode trazer formas
diferenciadas de entendimento e conclusão, de maneira direta e integrada. Já na
leitura fonética, o encadeamento é mais lento, enquanto a leitura se dá em áreas
principalmente do hemisfério esquerdo cerebral. O entendimento é extremamente
detalhado, embora fragmentado. Assim, a escolha da ciência pela letra escrita
fonetizada, de forma que consiga exprimir cada vez melhor o pensamento racional, em
detrimento da imagem, vem mesmo ao encontro desta diferenciação utilitária.
O desenho, entretanto, é uma linguagem, uma expressão, que, na opinião de
Abrahão, é bem mais precisa do que as palavras. O cérebro da criança, por exemplo,
sendo escasso de experiências, não consegue compreender as estruturas das
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palavras, pois necessita de um aparato simbólico que pode ser encontrado nas
imagens, nos desenhos (ABRAHÃO,1977:143).
A busca de integração e explicação entre imagem e idéia torna-se quase uma
operação cruzada, que pode se relacionar com a questão de qual hemisfério seria
mais importante. Neste sentido, Sartre aponta a imagem como elemento essencial da
vida psíquica, considerando a imagem um tipo de consciência: “a imagem é um ato e
não uma coisa. A imagem é consciência de alguma coisa.” (SARTRE, 1985:120).
A imagem, e assim igualmente o desenho tem uma carga estrutural e
informacional carregada de fascinação e misticismo, pois segue com a história do
homem desde sua aurora, em que despontou a expressar imageticamente seus
anseios nos suportes da natureza de que dispunha (inclusive em seu próprio corpo,
como nas tatuagens). Assim, a questão da visão, do desenho e da própria vida, chega
a ser tão crucial para a espécie humana, que pode ter um excelente exemplo
metaforizado na lenda hebraica do Golem (fig. 101).
Ao fim do século XVI, explodia um ódio contra os judeus no leste europeu,
quando o rabino Maharal (Judah Loew) teve um sonho lhe indicando a confecção de
um boneco de argila, com o corpo inclinado e a cabeça voltada ao céu. Após um
encantamento, pronunciando certas palavras sagradas, insuflou-se vida ao boneco, e
este começou a auxiliar o rabino, obedecendo suas ordens e defendendo os judeus.
Dez anos depois, após a situação ter melhorado, Maharal profere novas palavras
sagradas registradas num pergaminho e o Golem perde sua alma, tornando-se um
mero boneco de argila, novamente.
O interessante aqui é a junção da palavra
escrita, com a imagem desenhada e moldada,
tornada “viva” através da união da imagem e da
escrita.
O desenho, em si, é um universo, e podese dizer que seria a “matéria” na configuração de
onda, como as micropartículas se apresentam,
ora como corpúsculo material, ora como energia
vibratória

ondulante.

Então,

“desenhar”

é

designar, tornar realizável na matéria aquilo que
existe potencialmente como onda, energia, se

Fig. 101: Golem do quadrinhista Dino Battaglia

“coagulando”. Moore (apud TREVISAN,2002:24) afirma que o desenho deveria se
tornar importante na educação, como as línguas o são para cada país, com o objetivo
puro do deleite estético, mas também de um aprimoramento visual (entenda-se,
cerebral, aprimorando o hemisfério direito).
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O principal argumento de se relegar o desenho a um status de informação
inferior à escrita é a irrelevância dada a ele, em detrimento ao papel linear da escrita
fonética, cuja informação se tornam mais categorizada e direta, passível de menos
interpretações e composta de um conjunto coerente. Aparentemente, a idéia é
transmitida pelas palavras de forma incisiva, mas isto não exclui o analfabetismo
funcional: o desenvolvimento do hemisfério esquerdo, da razão e lógica também
perpassa um extenso cuidado e elaboração indutiva e racional. Porém, o desenho, por
ter um caráter universal, em primeira instância, exprime também subjetividade. Se o
texto racional acadêmico busca um entendimento objetivo, metódico, sem a
interferência emocional, subjaz nele uma vontade de que os enunciados encontrem
ecos nas mentes dos possíveis leitores. Ao mesmo tempo em que as idéias se
concatenam, à medida que o texto vai sendo construído, esta escritura é percebida e
“sentida” pela pessoa que as escreve, como prazerosa; contrariamente, enquanto não
se consegue elaborá-las concatenadas, há um misto de decepção e insatisfação, por
não se obter resultados estimuladores.
Pode-se conjeturar se este cientificismo objetivo realmente seja isento de não
esbarrar no emocional ou no sentimento. E este, pergunta-se, não poderia estar
influenciando a propalada cientificidade pura, como está o pesquisador no ato da
escolha do momentum para a partícula ou onda? Pois a constatação das leis da
natureza, primeiramente pela física clássica e depois pela quântica, teve sua
interpretação modificada, já que o paradigma quântico oferece uma dúvida e uma
interferência: a posição e o movimento do elétron é imprevisível e só podem ser
medido se o pesquisador interferir, escolhendo uma das duas. Só então ele pode
estipular se, naquele instante, o estado eletrônico é onda ou partícula. Do contrário, a
realidade se porta como a noção que a criança possui, ao “brincar” de desaparecer e
aparecer com as coisas que sua vista não alcança. Pela ciência quântica, esse fato
torna-se verossímil.
O desenho retoma a existência de forma quântica: da onda à matéria, o
desenhista obtém um resgate possível daquilo que está no espaço-tempo einsteniano,
numa dimensão coligada à possibilidade provável da mente imaginativa. Jung afirmou
mesmo que:
O Artista não é uma pessoa dotada de livre arbítrio que persegue seus próprios
objetivos, mas alguém que permite à Arte realizar seus propósitos através dele.
Como ser humano, ele pode ter humores, desejos e metas próprias, mas como
Artista ele é “homem” num sentido mais sublime - ele é um homem coletivo - alguém
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que carrega e molda a vida psíquica inconsciente da humanidade.

(JUNG, C. G.

apud BELLO. 1998, 189).
Se alguns animais possuem emoções e inteligência rudimentares que parecem
permitir-lhes a comunicação, nenhum até agora conseguiu reproduzir de forma
figurativa idéias dissociadas de sua psique (existem pássaros, como o João-de-barro,
que instintivamente constroem seu ninho, e aranhas moldam suas teias, de maneira
inteligente, mas nada há que prove que têm consciência destacada destas ações). O
homem e sua mente seriam o ápice (até o momento) desta inteligência. E a
expressão, incluindo a possibilidade expressiva do desenho, é tão importante como
outra qualquer. Como a expressão musical, por exemplo.
Há a possibilidade, já que a música e o desenho se manifestam por
freqüências - sonoras, no caso da primeira, e visuais no caso da segunda -, de se
comparar o desenho com a música:
O grafismo é a imagem do gesto musical desenhado sobre o papel; a fixação do
movimento sonoro por meio gráfico visual. Por exemplo: os traços _______ podem
ser interpretados como sons descontínuos, e a linha como sons contínuos, conforme
códigos previamente estabelecidos. O grafismo “exterioriza o movimento do
pensamento em figura-gesto perceptível pelo “olho”, observa, com razão, a
musicóloga Stoianova. (ZAGONEL,

1992:19)

Desenhos, então, poderiam ser “ouvidos” pelos olhos, e músicas, “vistas” pelos
ouvidos. Afinal, cientificamente falando, tanto sons como desenhos são ondas
vibratórias, com a diferença de que as primeiras, sonoras, e as últimas, de luz:
misturá-las seria o equivalente a uma sinestesia.
O desenho foi, inclusive, tema de controvérsia no Curso de Patrimônio Cultural,
promovido pela Área Departamental de História, Arqueologia e Patrimônio da
Universidade do Algarve, em Portugal, tanto motivado por alunos como professores,
devido à implementação de algumas disciplinas inéditas na Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais. O desenho foi inserido como disciplina no plano curricular,
levando Barranha (2001) a argumentar e expor as necessidades de se ter o desenho
como parte integrante de sua grade:
que o Desenho pode assumir um papel determinante, em dois planos distintos: um
de carácter prático-instrumental, relacionado com a realização de tarefas específicas
de análise e representação gráfica de objectos e construções e outro, de carácter
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mais abrangente e também mais subliminar, ligado ao desenvolvimento da
percepção visual e da sensibilidade estética.

Esta consideração reincide na questão das duas formas expressivas que o
desenho representa: a racionalidade, então com um desenho técnico e pertinente à
mente racional, e a expressiva, tida como subjetiva, e, portanto, menos importante ao
sistema educacional.
Assim, a questão do desenho se associa à importância de se percebê-lo como
fator que aprimora o desenvolvimento sadio do cérebro triadico.
4.3.1 A técnica do desenho para uma conjunção do hemisfério direito e
esquerdo.
Em seu livro Desenhando com o lado direito do cérebro, Betty Edwards (2003),
baseada nas concepções dos hemisférios cerebrais, defendeu que foi graças ao
desenho que as questões acerca das características hemisferiais puderam ser mais
bem difundidas. Ela foi pioneira no estímulo à técnica do desenho com base nas
descobertas neurológicas, e hoje pode ver frutos de seu trabalho, como a influência
que ajudou a disseminar:
O domínio do desenho não depende de uma habilidade manual especial, nem do
conhecimento de técnicas específicas, e muito menos de um certo “olhar”. O
domínio do desenho nasce, isto sim, com o desenvolvimento de um modo de pensar
diferenciado. Esse pensar diferente torna as pessoas mais criativas e mais sensíveis
ao mundo à sua volta. Passam então a ver de outra forma, compreendendo melhor
filmes, quadros, esculturas, fotografias e programas de televisão.

(HALLAWELL,

1994: quarta capa)
Ainda, segundo Hallawell (1994), o desenho é uma interpretação gráfica de
qualquer realidade, seja visual, emocional, intelectual etc. O estudo do desenho
permite esta interpretação com mais fluência, porém não se deve confundir tal estudo
meramente com o desenho de observação, que seria um meio para adquirir tal
domínio.
A luz, refletida no objeto, penetra no olho até a retina. Esta informação é
transmitida ao cérebro dual (hemisférios direito-esquerdo). O cérebro instrui a mão
para executar os traços, inicialmente de forma analítica, mas com a experiência, a
resposta intuitiva e/ou emocional acaba por ser mais natural.
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Hallawel (1994) atenta que, no exercício do desenho de observação,
desenvolve-se o pensamento analógico e concreto, o senso de proporção, espaço,
volume e planos. A sensibilidade e a intuição são aguçadas, enquanto se passa a
apreciar melhor os outros elementos da linguagem gráfica: textura, linha, cor, estrutura
e composição. Este ponto é interessante, já que preconiza que o aprendizado na arte
do desenho auxilia no desenvolvimento do hemisfério direito.
Para Hallawell, o desenho realista proporciona a deslimitação da criatividade.
Mas quando o desenho de observação é ensinado como se fosse baseado em regras,
pode prejudicar a criatividade do aluno. Assim, Hallawell afirma que o processo técnico
por si só, não deve ser aplicado. É necessária a inclusão da modalidade do hemisfério
direito, da criatividade.
Hallawell defende, ainda, que o domínio do desenho não depende de
habilidade manual nem de conhecimento técnico, tampouco de um olhar diferenciado.
Para poder ver uma maneira adequada para desenhar, é necessário pensar de uma
maneira adequada, diferente do modo utilizado no dia-a-dia. Pode-se aplicar este
pensar diferenciado em outras atividades pessoais e profissionais, melhorando
inclusive suas relações familiares. Esta assertativa corrobora a importância de uma
didática que contemple o viés não exclusivamente racional. Ambos hemisférios
cerebrais trabalham em conjunto, porém, a educação tradicional tem elegido o
esquerdo, em detrimento do potencial menos conhecido do direito.
O processo do desenho não é lógico, mas, sim, analógico (por comparações);
o processo de desenhar é que importa, e não o resultado em si. A preocupação com
resultados seria um atributo do lado esquerdo do cérebro, como confirmando a
estratificação de um modo de pensar calibrado na “frieza” da lógica cartesiana,
estimulando a competição sem o aprofundamento de outras sensibilidades.
Ao se utilizar a maneira de pensar diferenciada, não só no desenho, como em
outras atividades, há um ganho em informações que podem ser codificadas em
conjunto, e não de forma isolada. No entanto, quando o objetivo do ato de desenhar é
o principal motivador, o processo é lento, já que se demanda uma repetição
incessante de se desenhar. Por isso, Hallawell afirma que o aprendizado do desenho,
modernamente, pode ser constituído de três partes: fundamentos, temáticas e
técnicas.
No

método

tradicional

(diga-se,

cartesiano),

trabalha-se

primeiro

os

fundamentos, depois as técnicas e por fim a temática. Mas este método é longo, e,
assim, alguns professores colocam primeiro a expressão e depois a técnica (o que,
segundo Hallawell, é adequado para crianças abaixo de 10 anos). A intenção ideal é a
de buscar um método “holístico” (sistêmico) que permita abarcar tanto o método
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tradicional (cartesiano) como o que traz o trabalho com a expressão em primeiro
plano, mas que pode frustrar alguns adolescentes e adultos, por sentirem falta de
fundamentos, já que estão acostumados ao uso da lógica hemisferial do cérebro
esquerdo. Esta premissa aventada por Hallawell é interessante, pois esclarece, de
forma pontual, a dificuldade de se buscar novos processamentos mentais, enquanto
há o hábito difundido, ao longo da história, de se pensar de forma cartesiana.
Edwards (2002) defende a premissa de que as pessoas não desenvolveram de
forma satisfatória algumas áreas do hemisfério direito, o que dificultaria com que
desenhassem de forma “madura”. O ato de desenhar, neste argumento, relaciona-se
diretamente à questão de se definir o que seria saber desenhar. Se se tomar a
questão com base em que a técnica conduza um ser humano, desde a infância à fase
adulta, como alguém que vai sendo aperfeiçoado e também desenvolve competências,
então, o ato de desenhar deve seguir numa progressão como qualquer outra
modalidade em desenvolvimento, como a profissão de engenheiro, historiador,
marceneiro, arquiteto, músico, economista, professor etc. Ou seja, pelo sistema
cartesiano, o aprimoramento se faz com a utilização satisfatória do hemisfério
esquerdo aliado ao pragmatismo da porção central. Para o sistema da civilização ora
presente, estas qualidades remetem a uma satisfatória condução que encontra lugar
profissional. Mas a realidade é outra: existe o hemisfério direito que, em conjunto aos
outros dois, somatiza uma capacidade que ainda está mal explorada e definida. O
processo criativo impulsionado pela lateralidade direita, ou modalidade “D”, como
inseriu Betty Edwards (2003) em seu livro, é tão necessário como as outras duas
partes, pois do contrário o homem seria um autômato. Edwards emprega, como uma
das técnicas de se desenvolver o hemisfério direito, a cópia de uma foto colocada de
cabeça para baixo. Assim, o hemisfério esquerdo não interfere demais, pois a figura
acaba por ser “desconhecida”. Na verdade, ao percorrer as áreas da foto invertida, o
olhar do aluno não emprega a racionalidade de pronto: o hemisfério esquerdo
automaticamente nomeia o que conhece, pois age na esfera racional; se disposta ao
contrário, a visualização das áreas e linhas se mostra menos rígida, deixando espaço
para aflorar a modalidade “D”, como batizou Edwards . Assim, o cérebro faz com que a
mão do aluno “siga” as linhas que ele vê (sem que lhes dê nomes, como, “olho”, boca
etc). Outra técnica é calcada na gestalt. Edwards pede que os aspirantes a
desenhistas reproduzam o contorno de um objeto qualquer, como uma cadeira.
Observa-se, nesta técnica, os limites entre a forma do objeto e o “ar”, e não
propriamente o objeto nomeado. Ou seja, o aluno vai passeando seus olhos nas áreas
limítrofes, buscando, ao mesmo tempo, uma visão sistêmica, mas também
pormenorizada, em que contrastam os limites do objeto (da forma) com o “fundo” ou o
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exterior a ela.. Assim, ao desenhar o objeto, seu cérebro tenta reproduzir os
movimentos que seu olhar dirige. Nas duas técnicas, o mais importante se encontra
em relação à atitude: o aluno tem que manter os olhos muito mais tempo no objeto, e
o menos possível no papel. A mente atua, como expôs Antunes (2003), no
funcionamento lateral (direito), enquanto que o vertical (esquerdo) realizaria sua
função em acordo ao hemisfério direito, sem atrapalhá-lo, como costuma ocorrer.
A memória visual pode trair, e esta é uma das razões porque alunos aplicados
em desenho malogram na reprodução, por exemplo, de objetos ou figuras humanas.
Desconhecendo o funcionamento da mente, os alunos costumam dirigir o olhar ao alvo
que será reproduzido, sem perceberem que, no mesmo instante às suas tentativas de
reproduzir o que foi observado, baixam a cabeça e focam o olhar no papel durante
todo o tempo da ação. Dessa maneira, o que estão reproduzindo está generalizado na
memória, pois geralmente esta apenas guarda aspectos padronizados dos objetos, e
não percebem os detalhes visualmente (que é função do hemisfério direito). A técnica
com o desenho na modalidade “D” de Edwards, busca suprir esta falha, ao obrigar o
aspirante a manter os olhos durante a execução dos traços, no objeto real.
Assim, redirecionando poucas vezes o olhar ao papel, o aluno ordena seu
cérebro a ter uma nova postura, diferente da habitual, em que a mente é enganada por
uma suposta memória-padrão. Esta memória-padrão exemplifica-se: uma cadeira
possui um assento, um encosto para as costas, e quatro pernas. Porém, ao tentar
reproduzi-la, o aluno baixa a cabeça no papel, e sua memória-padrão volta a ser
acionada, esquecendo-se da variedade e dos detalhes, embora ele não perceba isto
(fig: 102).
A música e o desenho (principalmente o artístico), por estimularem algumas
áreas do hemisfério direito, deveriam permanecer em todos os ciclos e serem
valorizados igualmente. Enquanto, por exemplo, o ensino da matemática é levado de
grau em grau, ajudando no desenvolvimento mental, o ensino do desenho, sendo
pouco estimulado, acaba por resultar em atrofia desta faculdade: os adultos
permanecem a vida toda desenhando figuras humanas como quando o faziam na
infância.
A inserção da disciplina artística nos currículos escolares se faz de forma
segregada e não correlata com as outras disciplinas. E mesmo as outras disciplinas se
oferecem separadas, cada qual mergulhada em sua restringência específica.
Interessante também notar que o desenho tem importância e diferença para
culturas distintas. Para a pintura taoísta, por exemplo, o desenho não requer o rigor da
perspectiva desenvolvida pelos renascentistas, com ponto de fuga e segmentos
áureos, pois a fluência da arte taoísta tem a ver com o ato e o momento das
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pinceladas: provavelmente a
mente dos artistas orientais
funcione no diapasão em que
os

hemisférios

cerebrais

esquerdo e direito tenham
melhor equilíbrio. A maneira
em que eles desenham e
pintam é diferenciada, pois
não requer esquemas, não
partindo

de

construções

geométricas racionalizadas.
A

maneira

de

representar a realidade pelo
Ocidente, calcada no racional
e na geometria com regras (e
réguas) não encontra ecos na
antiquíssima modalidade de
desenho dos orientais. Para
eles, retratar a natureza é
exprimir a “realidade” externa
em uníssono à interna. O ato
de

desenhar

é

de

preenchimento direto à tinta,
cuja perspectiva não é pré-

Fig. 102: desenhar requer observação constante ao objeto,
desenvolvendo ambos hemisférios cerebrais.

arranjada com esboços cartesianos, e, sim, de acordo com uma observação do artista,
em que seus movimentos de pincéis se dão quase de forma improvisada. Vão
depositando, na área branca, traços e manchas de forma aparentemente anárquica,
mas que resulta numa arte equilibrada, cujo objetivo é a transcendência do ser. Podese dizer que a técnica do desenho dos taoístas emprega a modalidade do lado direito
do cérebro, enquanto que a ocidental, com suas perspectivas e linhas de construções,
emprega o lado esquerdo. Esta ‘técnica” oriental, que vai construindo a natureza
visualmente de uma forma espontânea, encontra eco na técnica aventada por Betty
Edwards, que, em suma, intenta que a mente humana ative-se de forma similar à que
os orientais taoístas se acostumaram.
A dificuldade em se aprender a desenhar de forma “real” em que a mão
obedeça o que os olhos vêem e aprenda a usar a trucagem da perspectiva no papel,
deve-se ao processamento cerebral esquerdo, em primeira instância. Nesse sentido
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Edwards (2003) alerta que seus alunos passaram a desenhar de forma menos
primária ou primitiva a partir do momento em que ela os auxiliou a perceberem
diferentemente as formas e objetos reais que lhes serviam de modelo. A premissa da
técnica utilizada por Edwards, e reiterada por Hallawell no ensino do desenho, é a
mesma da utilizada por Lílian Prist citada por Moraes (1999). Ao perceber que o
aprendizado da língua inglesa era facilitado quando os alunos ingressavam numa
modalidade de pensar distinta da linear e racional “pura”, Prist (MORAES, 1999)
desenvolveu uma técnica que contempla a intuição e o aprendizado não cartesiano.
Assim, como visto, o sistema educacional falha em perpetuar o sistema
cartesiano e menosprezar o ensino das artes em geral, especialmente do desenho.
Atuando dessa forma, faz ampliar as disciplinas que desenvolvem o hemisfério
esquerdo, como matemática e línguas, e “abafa” as de arte, dirimindo ativações do
hemisfério direito, relegando a um analfabetismo artístico os futuros adultos, que
desconhecem as técnicas do desenho, não chegando a desenvolvê-las. No entanto,
os desenhos são resultantes da expressão humana, e o ato de desenhar, como se
averigua, é um dos mais complexos e ainda pouco estudados. A cultura ocidental,
principalmente, com o fomento da linguagem racional, cartesiana, inflamada pela
linearidade da escrita fonética, parcialmente desprezou o desenvolvimento da
expressão que origina todas as coisas, inclusive as
letras do alfabeto, simplesmente por identificar no
desenho uma proximidade com a “infância” (todas
as crianças rabiscam e desenham).
A infância está atrelada ao processo criativo
intenso, a uma lógica alinear: nas narrativas
gráficas das crianças, muitas vezes há a reunião,
numa só imagem, de cenas que se sucedem, como
assevera Merleau-Ponty (2002: 186). Elas criam
histórias e as ilustram com um só desenho imbuído
de muitos elementos: a narrativa é quântica,
passado, presente e futuro se imbricam. As mentes
infantis vivem muitas vezes em estado alfa, propício
ao afloramento do hemisfério direito, conector ao
mundo intuitivo e cósmico.
À infância, em realidade, corresponde o

Fig. 103: desenho de Nádia, de apenas 6
anos, que tinha desenvolvimento retardado
na linguagem. Porém, seu hemisfério direito
parecia estar tão desenvolvido a ponto de
seus desenhos se assemelharem aos de um
profissional.(Winner, 2005)

hemisfério direito, e, no jogo triádico, em que a humanidade elegeu principalmente o
hemisfério da racionalidade, tornando irrelevantes as emoções e expressões, natural
seria que, essa mesma mente deficitária (cooptada pela porção central, que executa),
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não se percebendo ser parte de um todo, obviamente abafasse sua contraparte,
tomando para si o que não lhe é por inteiro de direito: a mente racional representa o
ser humano adulto racional, frio e calculista, enquanto a mente intuitiva representa o
estado pueril, brincalhão, criativo que existe na criança, mas também no adulto,
embora este, amputado de tal percepção, pense ser imaturidade possuí-la e empregála.
O desenho e seu aprendizado podem promover uma maneira distinta e
amplificada de se perceber a vida: um dos alunos do curso de Dworecki (1998: 72)
afirmou que, antes de ingressar no curso de desenho, tinha uma forma diferente de
caminhar, e, depois, passou a “ver”, não mais linearmente. O desenho não é
abandonado espontaneamente, mas sim devido ao sistema cartesiano vigente.
Reitera-se, assim, a assertiva de Dworeck (1998), ao afirmar que o abandono do
desenho na escola se dá por uma falha cultural, e que a sensibilidade humana seria
diferente, se não se largasse o papel das artes na sociedade.
4.4 O Desenho nas histórias em quadrinhos
O desenho aparenta ser um meio de expressão simples, porém nele reside uma
complexidade comparável à intrigante atuação da partícula atômica. E igualmente o
são as histórias em quadrinhos, que se constituem primordialmente de desenhos:
elementos principais que retomam e simulam uma representação imagética da vida
(real ou ficcional) em movimento.
Porém, as histórias em quadrinhos estão
intimamente ligadas com a prensa de Gutemberg
e o fator da “reprodutibilidade”, como o jornal e as
revistas. A evolução dos quadrinhos também
segue

o

desenvolvimento

tecnológico

e

acompanha o percurso da publicidade. Há uma
ligação íntima entre os estilos de desenhos das
histórias em quadrinhos, principalmente das norteamericanas, com os do meio publicitário, inclusive
pelo fato de os desenhistas de quadrinhos terem
se formado e/ou trabalhado em escolas para
ilustradores, tendo oferecido seus préstimos à
publicidade e propaganda.
Já, na década de 1960, os desenhos nas
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histórias em quadrinhos começaram a ter traços mais sintéticos e mais “estilizados”
como os de Jack Kirby. Nos anos de 1970, ainda vinculado à ilustração, temos o
trabalho de Neal Adams (fig. 104), com uma arte fotográfica, realista, mas com linhas
de movimento e diagramação arrojadas, e a arte plástica da narrativa seqüencial de
Jim Aparo e John Buscema,
Na Europa, deu-se o surgimento da arte vanguardista nas histórias em
quadrinhos, com Nicolas Devil, Druillet, Moebius e Caza: este último, aliás, foi muito
influenciado pela arte Pop, e trabalhou dez anos com publicidade, vindo a criar a
história em quadrinhos Quando os ternos tinham dentes, com cores chapadas e de
contrastes puros. Caza se utiliza das cores como a essência da expressão, com
intenção sígnica, em seus quadrinhos.
No início da década de 1970 os artistas de quadrinhos americanos passaram a
sofrer influência dos franceses, e Richard Corben extravasou seu estilo, acentuando a
distorção e os exageros (expressões caricaturais em meio a desenhos realistas),
aliando aos desenhos cores obtidas com um recurso único: ele trabalhava as cores
nos acetatos utilizados em animação, dando ao seu trabalho um aspecto
tridimensional, antes da utilização dos softwares de computadores com programas de
tratamento de imagens e simulação tridimensional.
As histórias em quadrinhos artísticas, que já existiam com status de arte e
pintura na Europa, passaram a se tornar mais freqüentes e assim reconhecidas no
mercado norte-americano nos anos 1980 e 1990, com Bill Sienkewicz, John J. Muth e
Kent Williams, em uma arte quadrinhística
plena de expressionismo, principalmente.
Na França, Moebius influenciou o cinema em
Alien, e em Blade Runner, com sua arte de
ficção científica (fig. 105). A partir dos anos de
1990, o computador começa a ter seu uso
mais alargado nos quadrinhos.
Muitos são os estilos de desenhos de
histórias em quadrinhos no mundo inteiro, mas
os desenhos têm uma estética própria e uma
linguagem pessoal com detalhes gráficos,
como as linhas de movimento, que existiam na
pré-história

e

até

nas

pinturas

sacras.

Infelizmente, o preconceito eclodido graças à
questão hemisferial esquerda atinente ao
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cartesianismo, obliterou o estudo mais valorizado dos desenhos, principalmente os de
histórias em quadrinhos, por julgá-los menos importantes para a cultura humana. Um
ponto importante a se ressaltar é que a “imagem dos quadrinhos é manual”, revelando
a intenção do autor na “emissão do ato sêmico e transforma o desenho em mensagem
icônica, carregando em si, além das idéias, a arte, o estilo do emissor” (CAGNIN,
1975: 33).
A questão da leitura e das histórias em quadrinhos como “vilãs” no processo da
educação formal continua até hoje arraigada por causa do preconceito ao desenho,
independente da formação ou instrução de teóricos que muito pouco entendem da
panvisualidade icônica contida como informação nas narrativas quadrinhísticas. Por
exemplo, em um artigo recente, endereçado a jovens, o autor, questionando as razões
da pouca receptividade por parte deles quanto à leitura fonética, aponta razões, em
que algumas informações estariam prontas e seriam entregues “mastigadas”, nas
televisões, internet e revistas com histórias em quadrinhos, propiciando a preguiça nos
leitores (WHITEMAN, 2001: 53).
Há muito imediatismo nas conclusões de investigadores e jornalistas, sem
verdadeiro aval científico. A leitura de histórias em quadrinhos, não traz informações
“mastigadas”, pois o conteúdo é completamente diferente de qualquer outro gênero,
aproximando-se talvez, dos recursos de hipermídia na Internet, que nem por isso deixa
de ser rico em informação e conteúdo. Como mencionado, estudos por tomografia
computadorizada já descobriram que a leitura dos fonemas distingue-se da dos
ideogramas chineses, conquanto às respostas dos hemisférios cerebrais. Se os
chineses, de certa forma, por lerem grafes, derivados de sinais pictóricos e que
remetem às imagens, conseguem se expressar e criar uma cultura própria milenar,
não se pode acusá-los de terem leitura preguiçosa, já que o próprio sistema gráfico
deles é icônico como nas histórias em quadrinhos. As medições computadorizadas do
cérebro em relação a leituras e imagens poderiam pôr em andamento melhores
hipóteses do que meramente a reprodução de preconceitos sem base real, como
foram aventados no artigo de Whiteman..
Ademais, o desenho, como informação, é algo ainda a ser estudado.
4.5 Analfabetismo icônico
As histórias em quadrinhos, por serem constituídas de desenhos, aparentemente
surgem como linguagem simples e fácil de ser lida. Nesta forma de avaliar, está
implícito um preconceito quase nunca tido como errôneo. Por ser um preconceito, já
está embutido um pré-julgamento, de que as histórias em quadrinhos são tidas como
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linguagem estritamente infantil, pois associadas a desenhos, e, portanto, inferiores à
literatura convencional. Há muitas falhas neste pensamento. Atualmente, as crianças
estão sendo melhor compreendidas, inclusive no que concerne a sua psicologia, e
estão sendo revistos conceitos que as tinham como ingênuas e não muito atentas. A
cada geração, sua esperteza é maior, graças provavelmente à genética, corroborada à
teoria do memetismo (de Richard Dawkins) e à tecnologia, que vão melhorando e
facilitando o aparato criado para servir o ser humano (vídeo-games, computadores,
etc).
As imagens podem se associar mais distintamente ao hemisfério direito, logo à
emoção e à intuição. Tal hipótese pode se ver corroborada caso se aliem a ela novas
asserções de alguns teóricos, como Thierry Groensteen (2004), que alcunha como
anicônicos (aniconète) os leitores que não sabem como ler as imagens em
seqüências, acompanhadas muitas vezes por textos, que perfazem as histórias em
quadrinhos. Groensteen retoma a questão da pouca profundidade e importância que a
academia educacional e os órgãos da imprensa têm concedido às histórias em
quadrinhos, explicitando serem elas possuidoras de uma linguagem única, e de
potencial rico em informação, que devem ser olhadas com mais atenção. O autor
atribui essa pouca noção no que concerne à riqueza potencial dos quadrinhos a ínfima
abertura das editoras, em publicar histórias em quadrinhos mais maduras e autorais e
não presas a padrões atrelados aos gráficos de venda, formatando-as em aventuras
com clichês repetitivos e desgastados. Para ele, as histórias em quadrinhos autorais e
com propostas mais ousadas são colocadas no mercado à míngua e com tiragens
insuficientes, devido a uma falha no entendimento da real potencialidade dos
quadrinhos, no que concerne aos elementos que mais facilmente os tornam
reconhecidos como linguagem visual-literária: os desenhos. Não é por serem os
desenhos manifestações que sempre acompanham as crianças, que servem apenas a
elas. Este é um preconceito errôneo que os adultos reiteram, às histórias em
quadrinhos, justamente por estas aliarem desenhos aos textos.
Fato que comprova a desatenção em relação à importância da informação
imagética, logo, do desenho – e conseqüente supervalorização da escrita fonética -,
se deu no grande mercado norte-americano, ao final da década de 1960 para início da
de 1970. O artista norte-americano de histórias em quadrinhos, Jim Steranko (CASEY,
2004), quando roteirizava e desenhava a revista Nick Fury para a editora Marvel
Comics, introduziu uma história de três páginas iniciais completamente mudas (Fig.
106), cuja tônica informacional se dava exclusivamente pelas imagens desenhadas,
com total ausência de textos escritos (excetuando-se pelo título da história e do
personagem como acontece em narrativas de filmes, em que, em muitos momentos
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desenrolam-se ações sem falas). Porém, o estigma no qual o texto descritivo fonético
seria preponderante como elemento necessário às histórias em quadrinhos, e sua
ausência nas páginas elaboradas pelo desenhista, causou estranheza ao editor, que
temia que os jornaleiros pensassem se tratar de erro de impressão, e devolvessem a
edição. Na verdade, a questão se torna muito mais complexa, à medida em que o
valor à escrita fonética se torna desmesurado, dirimindo a importância da informação
imagética, conforme se pode asseverar por mais este fato pontual, corroborando um
sintomático analfabetismo icônico, já aventado pro Groensteen.

Fig. 106

Groensteen (2004) explicita, também, quatro itens que colaborariam a uma
necessária pedagogia de reconhecimento e potencialidade das histórias em
quadrinhos:
1o. verificar a linguagem das histórias em quadrinhos, separando suas
especificidades únicas: por exemplo, das nomenclaturas que são usadas pelos
cinemas e emprestadas aos quadrinhos. Thierry esclarece que alguns
procedimentos atribuídos às bandas desenhadas, como sons, movimentos ou
composição de página não têm equivalente nas telas e por isso precisam ser
reconhecidos e estudados;
2o. ter cuidado com os lugares-comuns ao se analisarem as relações entre
texto e imagem, pois nos quadrinhos a situação tem outra complexidade, visto
que as páginas “lidas” são interação entre a imagem e o texto, ambos num jogo
interativo pan-visual;
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3o. considerar as histórias em quadrinhos como uma disciplina artística, tal qual
a disciplina de história de arte ou a de música: se para se compreender a arte
atual e a música faz-se necessária uma incursão total pela história, Thierry
defende que para se compreender e dar o real significado à linguagem gráfica
sequencial, precisa-se saber o seu histórico evolutivo;
4o. colocar as histórias em quadrinhos em prioridade e pé de igualdade como
elementos de estudos estéticos. A gama de estilos é imensa e vai desde os
traços de caricaturas infantis e animais antropomorfizados a traços distintos de
gêneros como terror, ficção científica, western, e muitos outros, sendo que em
cada gênero há uma gama variada de artistas, estilos e técnicas que compõe
um excelente e riquíssimo painel da arte dos traços até agora negligenciados
pelas escolas de arte em geral.
Por todas estas premissas, percebe-se a defesa de Thierry a uma atenção
pertinente e necessária, principalmente nas faculdades de Arte e de Comunicação, em
relação ao potencial imagético do desenho e das histórias em quadrinhos.
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Capítulo 5 - Histórias em Quadrinhos: histórico, conceituações, cultura e
informação

Fig. 107
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5.1. Para uma reinserção da valorização da imagem como informação: as
histórias em quadrinhos como objetos artísticos e culturais.
5.1.1 A arte, a estética e os paradigmas
O pensar não evoluiu de forma independente do fazer, embora o processo histórico
ocidental, por funcionar justamente pelo paradigma cartesiano, culminou numa cisão
entre o entendimento do fazer artístico e o fazer cotidiano, assim como o pragmatismo
da porção central e hemisferial esquerda do cérebro, inibiu um modo de ver sistêmico.
O conceito de arte vem do latim: ars, artis que significa maneira de ser ou de
agir (HOUAISS,1992: 9), e conforme Rohden (1985: 17), deriva do verbo latino ágere,
agir. Já as designações gregas anteriores referiam-se à arte como techné (de onde
derivou o termo técnica) e poiésis, significando basicamente criação (SHUSTERMAN,
1998: 38-39). A definição de arte foi preponderante para a história da humanidade, e
afetou o início da filosofia ocidental, que surgiu na cultura antiga de Atenas, na Grécia.
Um princípio da divisão racional começou a se estabelecer naquela época, desde que
a filosofia foi tida como fonte superior de sabedoria, opondo-se assim à arte. A filosofia
se ergueu, com Platão e Sócrates, como uma supremacia intelectual dirigida, contrária
aos sofistas e retóricos e também aos poetas, já que, segundo Shusterman (1998:22)
eram estes que melhor retransmitiam as tradições sagradas.
Platão condenou a arte como sendo ilusória e afeita ao irrealismo, pois temia
que ela prejudicasse a ação humana. O filósofo concebia que o artista se ligava ao
público numa corrente de possessão divinizada, cuja fonte eram as musas. Aristóteles,
por sua vez, separou o fazer artístico da ação concreta, apresentando a arte como
uma atividade racional de fabricação externa, a poiésis. Tal atividade concebe um
objeto por meio de uma habilidade técnica (techné), diferenciando-se da atividade
prática (práxis: ação, logo, arte).
Porém, a experiência estética e a fruição contemplativa da arte não se limitam
ao que se convencionou historicamente chamar de arte. A estética e a fruição são
encontradas nos esportes, nos rituais, na ornamentação doméstica e corporal, na
decoração, na mídia popular e em várias outras atividades. Os argumentos em defesa
de uma arte per si, cuja estética está limitada às convenções artísticas, reza que a
experiência estética não seria possível sem a prática artística.
O termo “estética” - de raiz grega - foi concebido no século XVIII como parte da
diferenciação cultural entre ciência, práxis e arte, originando o conceito moderno de
arte apenas atrelado às belas-artes. Porém, são proposições falsas, pois, a fruição e a
estética preexistem a uma questão prática e também a um conceito, pois, como se
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pergunta Shusterman (1998:38), não haveria a estética nos sentimentos humanos
antes que se tenha sido criado o termo “estética”? Assim, não se pode limitar e definir
a arte apenas atrelada ao conceito de belas-artes. Separar a arte dos outros
envolvimentos e concepções não ligadas diretamente ao que se convencionou como
belas-artes e ainda pretender que os artistas elaborem obras fora de um contexto da
realidade intrínseca da vida, foi uma falha do processo fragmentário da ilusão
cartesiana (racional), que serviu apenas para isolar a arte da ação social e política do
cidadão que faz parte de uma polis (cidade), e que nela influi em todos os sentidos.
De qualquer modo, para Shusterman (1998: 234), o papel da arte é oferecer
uma expressão integrada às dimensões corporais e intelectuais humanas que foram
separadas durante a condensação do racionalismo fragmentário. Isto faz refletir
acerca de uma fruição artística em que a estética seja parte integrante e natural do
processo. Ademais, os símbolos usados pela arte afetam a alma humana diretamente,
tocando-a e comovendo-a, enquanto as expressões racionais não têm participação tão
ampla nesse processo (GRASSI: 1978, 167). Neste ponto, a reintegração da arte
também vem ao encontro desta reformulação paradigmática de uma mente sistêmica,
a uma melhor culturalização e crescimento ético e estético do homem.
A arte, portanto, tem sido colocada como uma forma de expressão separada do
fazer científico e social. Além disso, ainda se estabeleceram diferenças entre arte
popular e erudita, bem como gêneros que seriam artísticos e outros não. Todas estas
divisões remetem a um pensar fragmentário, retomando De Gregori e seu conceito de
cérebro triuno, em que a mente central se divide da racional, que igualmente
confronta, ou obscurece, a intuitiva. A ciência, então, isolou a arte; e esta, em si
mesma, isolou seus conteúdos mantendo alguns e expulsando outros (como as
histórias em quadrinhos). O que se percebe são atitudes embasadas por uma mente
cindida, fragmentária e que não consegue operar de modo sistêmico.
5.1.2 A arte nas histórias em quadrinhos
Existindo como embriões desde antes da escrita, as histórias em quadrinhos só
puderam se tornar meio cultural de massa graças à industrialização tecnológica
humana. Mas o preço foi alto: suas imagens, que contavam ficções e realidades,
tornaram-se bode expiatório de delinqüência no pós-guerra e só voltaram a ser
reconhecidas como linguagem plena e exclusiva em fins do século XX.
Mas a ruptura das histórias em quadrinhos, como algo ainda primordialmente
básico (as narrativas pré-históricas e sacras nas catedrais), para uma forma
comunicacional nova e moderna, adveio da propagação jornalística, graças à prensa
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de Gutemberg e à conseqüente evolução tecnológica. Com a impulsão das histórias
em quadrinhos em forma de tiras nos jornais do mercado de informação norteamericano, impingindo sua hegemonia cultural aos poucos para todo o mundo,
consolidou-se o que se convencionou chamar de "cultura de massa”, da qual fazem
parte os quadrinhos.
Cristina Costa (2002) estabelece um referencial para se distinguir a cultura
popular da erudita:
A “cultura Popular” (rural) é espontânea e de fácil aprendizado, emerge do
cotidiano, é esquemática, tradicional, traz partilhamento dos significados, e se faz de
geração em geração, sendo também performática, pública, regionalista e imbuída de
repetitividade;
Já a “Arte Erudita”, exige a academia e se torna uma arte de estudo de difícil
aprendizado e não espontânea, sendo bancada pela burguesia, que a tem como arte
hermética e com autonomia das linguagens, tornando-se uma arte clássica, pois
modular (de classes), universal, individualizada (em que surge o autor) e de exibição
(não partilhada) em que o público apenas a contempla. É também uma arte
mercantilista, cujas obras se tornam privativas, não sendo mero fruto artesanal e sim
obra de espírito, mesmo que surjam das primeiras técnicas de reprodução, além de
terem valor de troca. A autora diferencia também a cultura urbano-massiva da cultura
subalterna, e proletária.
A ficção, dessa forma, representou um papel na constituição de uma cultura
mercantil, urbana e plebéia que serviu de base para as identidades individuais e
coletivas na modernidade ocidental e para a cultura de massa (COSTA, 2002: 19).
Quando se cogita cultura de massa, invariavelmente se lembra de produção
em grandes quantidades, que podem ou não ter certas características qualitativas,
difíceis de serem mensuradas à uma primeira vista. Há muitas críticas à televisão
como veículo alienante, por exemplo, por causa de sua programação que produz
seriados como bens de fábrica. Porém, as atenções a estas críticas devem ser
discutidas: de que forma se pode considerar a série de ficção científica Star Trek, que
se tornou um ícone, originando atualmente uma sociedade compartilhada (os fãs da
série, conhecidos como trekkies) que realiza congressos abordando este universo,
sem mencionar as pesquisas cientificas, que muitas vezes retomam as possibilidades
inventivas trazidas pelo seriado.
No mesmo alvo de críticas, encontram-se as “difamadas” histórias em
quadrinhos, das quais se desconhece suas produções e gêneros.
Embora sua leitura, paradoxalmente, seja individualizada e no Japão, Estados
Unidos, Brasil e até na Índia a maioria dos quadrinhos seja feita para o grande público,
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na Europa, em especial na França, os quadrinhos atingiram também um status
elitizado: são publicados em sua maioria, autoralmente como obras literárias e
artísticas.
Assim, as histórias em quadrinhos podem ser tanto de produção industrial
como autoral e neste ponto se desvela um dos motivos em que se pode encontrar a
causa da intolerância, bem como do pouco conhecimento e valor atribuído aos
quadrinhos, desde sua consolidação em seus primórdios até os tempos atuais.
O outro motivo, e mais específico, embora não perceptível facilmente, pode
estar vinculado a todo o envolvimento que o ser humano teve com o despertar do
racionalismo cartesiano e a diminuição do valor dado às imagens desenhadas, como
já se mencionou.
Além disso, como se delineou, a elitização da vida burguesa, buscando
distanciar-se da plebe, como asseverou Costa Costa (2002: 43-44), pode ter motivado
este preconceito, num processo iniciado no Renascimento e que se estendeu até a
Modernidade, aproximando-se das maneiras da nobreza. Isto se deflagrou por novas
atitudes, novas maneiras de se vestir e falar, elitizando-se, assim, e excluindo as
outras modalidades da cultura popular.
Nesse sentido, Costa (2002: 19) reflete que a Modernidade expôs a burguesia
a uma forma de ser e pensar calcada essencialmente na escrita individual e silenciosa,
tornando o racionalismo a prática mais aceita e legitimada, que era acessível apenas
aos que desfrutavam de uma posição social que permitia a educação letrada,
excluindo-se artesãos, camponeses, comerciantes e mulheres, que continuavam numa
cultura oral e proletária, vivenciando as crenças, fábulas, lendas e demais narrativas
ficcionais.
Por tudo isso, é provável que as histórias em quadrinhos, por serem muito
próximas da cultura popular em forma e conteúdo - revistas impressas em tiragens
grandes e de valor acessível, bem como conteúdos de imagens aliadas a textos
coloquiais na maioria das vezes -, configuram-se num prato cheio para a desculpa
“burguesa” de que são materiais de qualidade baixa. Além disso, o estabelecimento de
uma arte atrelada apenas ao fazer artístico, ou apenas ao que se institucionalizou
chamar de belas-artes, como bem advertiu Shusterman (1998), além de limitar os
conteúdos, impediu que outras formas de expressão mais recentes pudessem ser
vistas como arte, o caso das histórias em quadrinhos.
A arte dos quadrinhos, porém, está sendo direcionada de forma distinta na
atualidade e ofertada, em muitos países, para o público adulto, no formato de álbuns,
em contrapartida a um arrefecimento de revistas para o leitor infantil. Este quadro
pode estar contribuindo para uma mudança decisiva na aceitação deste tipo de leitura
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adulta panvisual, principalmente por parte de teóricos que anteriormente jamais viram
nas histórias em quadrinhos qualquer valor informacional.
Há muitos livros teóricos na forma de quadrinhos, sem prejuízo da
profundidade de seu conteúdo, como Espaço-Tempo e Além (sobre a física atual) de
Bob Toben (1982) e Neo-Babelonia (sobre a comunicação linguística e imagética), de
Larry Gonick (1989), entre outros. No Japão, livros teóricos para empresários e
executivos ou universitários estão tendo suas versões quadrinizadas muito lidas. O
britânico Alan Moore traz em seus roteiros de histórias em quadrinhos informações
atualizadas acerca da física quântica e de seu universo subatômico, em uma
complexidade tão grande quanto o de um livro de divulgação científica. O brasileiro
Edgar Franco (2003) traz em sua obra, concepções e idéias acerca das novas
descobertas e avanços científicos na área de transgenética, pesquisando autores,
artistas e cientistas envolvidos com este tipo de trabalho.
Outros autores espalhados pelo mundo já deslumbraram ou vem deslumbrando
os apreciadores da Nona Arte: Goscinny e Uderzo, por exemplo, metaforizaram a
resistência cultural francesa contra a hegemonia norte americana, por meio de seus
álbuns mundialmente famosos da saga dos gauleses capitaneados por Asterix, em
sua eterna luta contra o domínio romano. São álbuns passíveis de ter três níveis de
leitura: o infantil (a graça e o humor dos personagens), o infanto-juvenil (aprendizado
inconsciente ou direcionado aos jovens, acerca de tudo referente à época da
civilização romana) e o adulto (adicionando às duas leituras anteriores uma leitura
extremamente crítica da política e do perigo da hegemonia e da perda da cultural
nacional).
Estes são alguns argumentos que corroboram a importância das histórias em
quadrinhos como objeto cultural e imagético.
5.2. Conceituação
As histórias em quadrinhos também carregam várias nomenclaturas, dependendo dos
países onde são publicadas: no Brasil são também conhecidas como quadrinhos ou
HQ, e as revistas que as publicam são alcunhadas de Gibis , o que acabou por
estigmatizar todas as outras revistas de histórias em quadrinhos. Na França, chamamse Bande Dessinée, o que significa literalmente banda desenhada, tal como em
Portugal (que também as reconhece como histórias aos quadradinhos). Na Espanha,
ganharam o nome que era o título de uma revista, Tebeo, tal como ocorreu com o
termo gibi, no Brasil; na Itália, Fumetti (fumacinha: uma alusão aos balões de fala das
personagens), mangá (desenho engraçado), no Japão; Historieta, na Argentina e
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Comics nos EUA (Comic Strip, quando se referindo às tiras em quadrinhos dos
jornais).
De acordo com Henrique Magalhães (1993), o termo que mais se aproxima do
correto, é o brasileiro mas ainda se pode ver que a palavra quadrinhos tem um tom
pejorativo, o que enfraquece o conceito real da Nona Arte. Além desta denominação,
os europeus as conhecem também como Literatura da Imagem, ou Arte Seqüencial,
como foram batizadas pelo autor e pesquisador norte-americano Will Eisner, que
também popularizou o conceito de Graphic Novels (romances gráficos) para designar
os quadrinhos autorais vendidos em livrarias. As histórias em quadrinhos diferenciamse dos cartuns, charges e caricaturas e também se distinguem entre comerciais e
autorais, bem como se prestam a vários gêneros literários, servindo ainda como leitura
para todas as faixas etárias, indo da infantil, passando pela juvenil e culminando na
adulta, sendo algumas vezes leitura em comum para os três segmentos etários.
5.2.1 Sinopse Evolutiva
A origem das histórias em quadrinhos está
intrinsecamente

unida

à

expressão

do

homem e reporta, como se disse, à pintura
rupestre, reincidindo nas pinturas sacras das
catedrais,

com

religiosos

em

asserções
seqüência,

de

motivos

ilustrando

as

paredes e servindo de alimento imagético
espiritual aos fiéis iletrados daquele período
(fig. 108).
Um único painel pintado na Idade
Média podia representar uma seqüência
narrativa, incorporando a fluição temporal,
como ocorre nas modernas histórias em
quadrinhos,

inclusive

tendo

o

mesmo

personagem aparecendo várias vezes em

Fig. 108

uma paisagem unificadora, à medida que
ele avança na narrativa da pintura (Manguel, 2001: 24-25).
Mas sua manifestação como veículo denominado “comics” se deu a partir de
seu impulso pelos jornais norte-americanos, em fins de 1800, inicialmente publicadas
em tablóides, e depois na forma de comic-strips - daí a alusão sempre a humor - ou
tiras cômicas, publicadas mais tarde também em suplementos ou tablóides. Segundo
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a declaração de Maurice Horn1, Merleau-Ponty afirma que a origem de um objeto na
humanidade se dá a partir do momento em que este se faz presentemente consciente
no contexto de uma sociedade. Ou seja: independente do período real de quando se
deu a origem das histórias em quadrinhos - quer tenha sido na pré-história com as
pinturas rupestres; na Idade Média, com as pinturas sacras e a tapeçaria de Bayeux;
na Europa, com Rudolph Töpffer; nos EUA, com Yellow Kid de Outcault em 1895, ou
no Brasil com As aventuras de Nhoquim, de 1869, por Ângelo Agostini –, a verdade é
que o objeto literário-imagético história em quadrinhos só se tornou assim assimilável
a partir do final de 1800 e início de 1900, com a expansão dos jornais norteamericanos e a proliferação destas histórias cômicas ilustradas, principalmente nos
EUA.
As histórias em quadrinhos iniciais tinham como personagens e enfoques, a
infância e a família (family strips):
Caracterizadas por ter como protagonistas personagens infantis – via de regra, mas
não necessariamente, garotos – as Kids strips surgem, antes mesmo do início do
século 20, herdeiras de uma longa tradição iconográfica européia de histórias
centradas em crianças. Através delas, como menciona Javier Coma, ampliam-se
“as possibilidades oferecidas pelos protagonistas para transmitir, sob aparência
inocente, propostas sociopolíticas que seriam mais espinhosas se estivessem
apoiadas em personagens adultas”. Esse tipo de tiras obteve sempre grande
sucesso de público, jamais perdendo seu atrativo. (VERGUEIRO,

2001).

A partir de 1900 os quadrinhos se tornaram mais largamente lidos pelo público
adulto: o début das histórias em quadrinhos como mídia popular tinha uma carga
semântico-visual de gags (obviamente originadas dos cartuns e caricaturas políticosociais) e situações de humor familiar adultas, só depois sendo redirecionadas
também para o público mirim. O fato de que os quadrinhos tiveram sua gênese oficial
como leitura ao público adulto, é quase que desconhecido por nossa civilização atual.
Em 1905 circulou a revista brasileira Tico-Tico, a primeira a trazer histórias em
quadrinhos, juntamente com jogos e passatempos. A primeira revista que trazia
somente quadrinhos registra-se do Japão em 1920, e nos Estados Unidos, perto da
década de 1930. Depois, a partir de 1920 começaram a proliferar revistas dedicadas
exclusivamente aos quadrinhos e de temática infantil. A partir de 1930, os quadrinhos
se libertaram de publicar apenas humor e passaram a tratar de temas de aventura e
heróicos, para, ao chegar em 1960, ejetar a carga underground, explodindo a partir de
1970 novos conceitos, inclusive de teor artístico experimental e despertando a atenção
1

Informação oral fornecida em palestra realizada em São Paulo, SP, em 26 de novembro de 2002.
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de pesquisadores como Umberto Eco, Edgar Morin, Antonio Cagnin, Moacy Cirne,
Maurice Horn, Sonia Luyten, Flávio Calazans e Waldomiro Vergueiro, Thierry
Groensteen entre outros.
Waldomiro Vergueiro (RAMA, VERGUEIRO, 2004) discorre acerca da evolução
histórica e conceitual das histórias em quadrinhos, explicando sua ligação com o
próprio desenrolar tecnológico da civilização, a sua valorização nos períodos de guerra
(com os super-heróis injetando força moral aos soldados norte-americanos), e sua
posterior difamação no período pós-guerra, quando o psiquiatra Fredric Wertham
promoveu

uma

verdadeira

caça

às

“bruxas”

aos

quadrinhos,

repercutindo

negativamente pelo mundo e incentivando a criação de um código de ética para
separar as revistas “permitidas” das “proibidas”, culminando num cerceamento criativo
das histórias em quadrinhos daquele período e num preconceito infundado que vigora
até os tempos atuais. Porém, ainda segundo Vergueiro, graças ao desenvolvimento
dos estudos culturais em fins do século XX, os quadrinhos foram redescobertos como
mídias artísticas e educativas, contendo, de forma única, altos níveis de informação
que podem ser utilizados de maneira exemplar no ensino. Dos anos 1970, passando
pelos 80 e 90, as histórias em quadrinhos tiveram fases cíclicas de crescimento,
estagnação, recolhimento e renovação, tanto de mercado como de conceitos
vanguardistas. Atualmente, as histórias em quadrinhos, objetos influenciados e
influenciadores, além de terem se imiscuido em outras mídias, como o cinema e o
vídeo, entram no espaço virtual da Internet de diferentes formas, inclusive travestidas
e hibridizadas, utilizando-se além de seu estatuto eminentemente imagético, de
aglutinações sonoras e ilusões de movimento (animações).
Infere-se, assim, que o objeto impresso em forma de revista ou livro não deixou
de existir, e, provavelmente, como o livro “literário”, não o deixará tão cedo.
5.2.2 Caricatura, Charge, Cartum e História em quadrinhos

Graças ao cérebro racional, a possibilidade de se classificar e explanar acerca de
todos os aspectos da vida se tornou possível. Desta forma, e em face à área das
histórias em quadrinhos estar ainda sendo especificada no meio acadêmico, é
necessário se reportar á uma classificação, em que se elenquem aspectos de
distinção entre elas e suas artes similares, como a caricatura, o cartum e a charge.
Assim, a seguir apresentam-se as características e diferenciações, bem como
nomenclaturas das histórias em quadrinhos, charge, cartum e caricatura, evitando
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confusões e facilitando o entendimento ao se mencionar tais linguagens durante as
posteriores análises.
O cartum (fig. 109) vem da palavra inglesa cartoon e significa literalmente
cartão, que é o suporte onde eram feitos os
desenhos

ingênuos

e

descompromissados

de

humor, para serem inseridos nos jornais em seus
primórdios. O Cartum, geralmente, constitui-se de
um só desenho, uma imagem geralmente cômica e
universal e matriz da charge (ANDRAUS, 1999).
A

charge

é

um

objeto

artístico-

comunicacional largamente utilizado pelos jornais
impressos como resumo principal ilustrativo do
assunto diário de maior notoriedade. As charges
nada mais são que a matriz das histórias em
quadrinhos, a configuração imagética de um único
Fig. 109

desenho, mas carregado de crítica social e/ou
política. Charge é uma palavra da língua francesa e

significa “ataque” ou “carregar” no figurativo, constituindo-se de um só desenho. O
cartum difere da charge no sentido de que esta é sempre um desenho exagerado de
caráter crítico, em geral à política, e preso a determinada época ou fato importante.
Por este caráter político e social, a charge pode servir como importante elemento
historiológico, portanto, educacional. A palavra inglesa charge também significa
ataque, mas, na Inglaterra, referem-se a esta modalidade de desenho como cartoons.
A charge também pode se configurar em histórias em quadrinhos, constituídas de no
mínimo dois desenhos, sendo que o segundo é uma continuação do primeiro,
(ANDRAUS, 1999).
Caricatura é um termo que anteveio à charge e foi designada na primeira vez
no século XVII, para classificar os desenhos satíricos de Agostinho Carracci,
enfocando tipos populares da cidade de Bolonha. A caricatura vem, pois, do vocábulo
italiano caricare e significa “carregar”, “exagerar” e, embora em nosso país esteja
muito ligada aos desenhos que satirizam rostos, pode estar presente também como a
caricaturização de alguma cena ou fato, por isto, na verdade, a caricatura se torna
sinônima de charge, podendo existir em qualquer uma das três modalidades
anteriores, seja o cartum, a charge ou as histórias em quadrinhos. A caracterização da
palavra caricatura como referente exclusivo da representação cômica de um rosto
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advém de um falso atributo semântico, já que a palavra portuguesa “cara” significa
rosto (ANDRAUS, 1999).
A definição de história em quadrinhos e seu verdadeiro valor, embora aparente
ser facilmente identificável, guarda em si muita confusão, ambigüidade e dicotomia:

Coupèrie (1970), ao se indagar se a hq é arte, literatura ou meio de comunicação de
massa, afirma que: ‘a hq é tudo e nada disso ao mesmo tempo. Ela é contraditória e
paradoxal, infinita e mutável, pátria do conformismo e da rebeldia. Examinem bem
esta arte. Encontrarão nela a luz e a sombra, a verdade procurada e o lado sombrio
de nós mesmos.’

(Anselmo, 1975 apud MARQUES,1998: 84).

Scott McCloud, em seu livro Desvendando os Quadrinhos, tenta se aproximar o
máximo possível de uma nomenclatura mais condizente com as histórias em
quadrinhos: “Imagens pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada
destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador”
(MCCLOUD,1995: 9). Foi dessa forma que McCloud concluiu a conceituação das
histórias em quadrinhos. Mas ele acaba por reutilizar o termo arte seqüencial,
popularizado por Will Eisner, que é o mais simples e direto, apesar de, segundo a
própria análise de McCloud, este termo também ser passível de designar os filmes de
cinema, os desenhos animados ou mesmo textos.
Mesmo nas histórias em quadrinhos, existem variações como as tiras de
quadrinhos, mesmo que não necessariamente sejam produzidas com requadros: há
autores que criam seqüências de imagens sem utilizar as margens delimitadoras dos
“quadrados”, como Jules Feiffer, por exemplo. As histórias em quadrinhos, enfim,
apesar do nome, não se restringem, absolutamente, à obrigatortiedade de se
apresentarem na forma mais comum, exibida pela indústria editorial, em que as
páginas se compõe de cenas desenhadas dentro de linhas quadriláteras, em
seqüência. Há liberdade total, sendo que, obviamente, o principal são os desenhos e
as informações seqüenciadas que eles sugerem.
5.2.3 Distinção de linguagem e formatos (jornais, revistas, graphic novels,
álbuns)
Existem diferenças entre as revistas, os livros e os álbuns que publicam histórias em
quadrinhos, incluindo sua transposição híbrida para a Internet.
Os formatos utilizados pela indústria para publicar as histórias em quadrinhos
são diversos, e percorreram a história dependendo das contingências.
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Vergueiro (1998) explica que o mercado de quadrinhos não é simples, como
aparenta.
No início dos quadrinhos modernos, os jornais se encarregavam de publicá-los
em encartes especiais, no formato de tablóides, grandes, vistosos e coloridos. Depois,
os quadrinhos foram se definindo em outro formato, o de tiras horizontais, perdurando
até a atualidade.
De “estampas” iniciais na Europa e EUA, os desenhos caricaturais e em tom de
humor progrediram para imagens em seqüência que muitas vezes beiravam o onírico,
o surreal, o cotidiano e a crítica contumaz.
As publicações seguiram-se em jornais até os idos da década de 1920, quando
se iniciou a publicação também em tablóides separados, que, na verdade,
transformaram-se em revistas. Depois, seguiu-se com jornais e
as revistas, até eclodirem os álbuns (fig. 110), em fins da
década de 1960, iniciados por editores europeus que viam
uma arte refinada e ainda plena de possibilidades nas histórias
em quadrinhos, principalmente as destinadas ao público
adulto.
O que se tem atualmente são impressões em jornais,
além de revistas no formato conhecido como “comics”, ou
formato americano, geralmente vendidos em bancas. Os

Fig. 110

álbuns, que têm tamanho maior e papel mais encorpado, são
adquiridos em livrarias, como os álbuns de Asterix e os melhores exemplos são as
edições francesas.
Já os norte-americanos, com a criação do conceito de graphic novels,
passaram a dar acabamento similar a muitas produções, sendo que, muitas vezes,
são meros caça-níqueis, reproduzindo arcos de histórias de personagens famosos,
para aquecer um mercado paralelo de colecionadores. No Brasil, as revistas ainda
vigoram, mas a sofisticação de álbuns existe e se reaquece, a exemplo do que
aconteceu nos anos 1980, quando houve uma profusão deste material, tendo sido
publicados quadrinhos nacionais e estrangeiros.
Há uma certa ousadia na atualidade, com edições primorosas, de formatos
ainda maiores que os álbuns e capas rígidas, tendo seus preços bem elevados.
Os formatos e suportes para histórias em quadrinhos, de simples revistas,
então chamadas de gibis, não são os únicos, e a variedade é imensa, incluindo-se
edições com papéis mais baratos, similares aos utilizados na publicação de mangás
japoneses, já que lá a produção é volumosa e em grande quantidade de páginas por
“revista”.
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Enfim, gibis são alcunhas às revistas em formatos e formatinhos, que publicam
histórias em quadrinhos. Essas revistas geralmente são publicadas para serem
vendidas em bancas de jornal e trazem impressas em suas páginas histórias em
quadrinhos de produção comercial Já os álbuns são editados para livrarias, em
formato de livros, e geralmente têm histórias de produção autoral.
A utilização dos formatos de histórias em quadrinhos está sofrendo uma
transposição e consequente hibridização no suporte computacional e graças à
Internet. Edgar Franco (2004: 255) constata que
o uso do computador incorporou-se definitivamente a quase todos os processos de
criação e produção das histórias em quadrinhos, desde aquelas ainda criadas para
serem impressas, onde a colorização, letreiramento e editoração é feita, na grande
maioria dos casos, em softwares gráficos, até às HQs eletrônicas, criadas
exclusivamente para serem lidas na tela do computador e intimamente ligadas às
tecnologias que essa ferramenta engloba.

Assim, as histórias em quadrinhos não existem apenas no meio tradicional das
revistas e álbuns impressos, mas também na virtualidade da tela do computador, em
que se adicionam elementos sonoros e de simulação de animação, estruturando um
novo universo, em que as histórias em quadrinhos hibridizadas ganham um novo
contexto e se tornam uma nova expressão artístico-comunicacional.
5.2.4 Os quadrinhos nos fanzines
Um fanzine é um objeto de comunicação, uma revista (em geral) independente e autoeditada ou em cooperativa, através de fotocópias (“xerox”) ou off-set com o objetivo de
dar livre acesso às idéias e expressões artísticas.
O primeiro fanzine surgiu década de 1930, nos EUA, intitulado The comet, e
era voltado para a ficção científica, que na época era vista como subliteratura.
Magalhães (1994) explica que o termo fanzine foi um neologismo criado por Russ
Chaveunet em 1941, com a junção de duas palavras inglesas: fanatic + magazine
(revista do fã). Porém, a invenção do objeto (o próprio “fanzine”) ocorreu na década de
1930, e começou a ser amplamente utilizado, no Brasil, nos anos 70 pelos jovens
estudantes, para divulgação de trabalhos contra a ditadura e como contestação ao
sistema social vigente. Seria a contra-cultura ou mesmo o underground.
Foi o movimento punk na Inglaterra da década de 1970 que ampliou o alcance
dos fanzines, no caso específico, acerca da musicalidade do estilo contestador. Esse
veículo de comunicação alastrou-se pelo mundo inteiro, expressando idéias e
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informações adjuntas de variados temas e assuntos, de forma livre e independente,
graças ao seu baixo custo, por ser geralmente rodado em fotocopiadoras e divulgado
através dos correios, ou, atualmente, na web. Um fanzine, como dá a entender o
próprio nome, é uma revista gerada pelo fã de determinado assunto, quer seja de
cinema, de música, de poesia ou história em quadrinhos, que disserta acerca de seu
objeto de paixão, ou ainda, atualmente, um veículo de expressão e vazão do autor
apaixonado por determinado assunto, que não tem outro modo de divulgar suas
idéias.
Cabe uma pequena diferenciação entre fanzine e revista alternativa. Segundo
Magalhães (1993), embora ambas publicações sejam independentes, a primeira trata
de assuntos pertinentes a determinados temas, com artigos, textos, resenhas críticas
sobre temas variados, enquanto a segunda traz em suas páginas trabalhos artísticos,
como histórias em quadrinhos, ilustrações e poesias entre outros. Mas, em geral,
todas elas são conhecidas genericamente como fanzines (ou até zines, de forma
abreviada), sendo seus autores fanzineiros (ou zineiros), e o meio reconhecido como
fanzinato. Porém, no mundo todo, inclusive no Brasil, há aglutinações de conteúdos
em ambas designações: trabalhos artísticos são editados junto com textos e artigos,
fazendo com que o termo fanzine seja indistintamente usado para designá-los.
Nas revistas alternativas independentes ou fanzines
(fig. 111), seus autores/editores buscam espraiar ideologias e
filosofias, estimulando a produção cultural e revelando novos
artistas, novos escritores e quadrinhistas, que, devido à forma
competitiva capitalista que tomou o mercado editorial, jamais,
em sua grande maioria, serão comercializados de maneira
oficial.
O fanzine representa uma manifestação materializada
a partir de uma premência mental que parte de uma vontade
inata de liberdade de expressão do ser humano, buscando
uma

interação

triádica

necessária

a

um

melhor

Fig.111: fanzines e revistas
alternativas

funcionamento cerebral e mental, por conseqüência. Dessa forma, o fanzine se torna
preponderante, pois oferece uma substituição e manifestação como forma de suprir a
lacuna não incentivada pelos sistemas sociais vigentes, que pregam a “oficialidade”
cartesiana.
Não para menos, Zavam (2004) classifica os fanzines como paratópicos:
Numa sociedade como a em que vivemos, marcada por contradições de diversas
ordens, é natural que sejam criados, por parte daqueles que se vêem excluídos,
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meios de fazer circular sua voz, ocultada pelas normas sociais vigentes, ainda que
em esferas restritas. Nesse jogo de forças, surgem formas de expressão marginais,
que (sobre)vivem e se nutrem da difícil negociação entre o (re)conhecimento de um
fazer e a negação ou indiferença desse mesmo fazer pela sociedade.

(ZAVAM,

2004).
Assim, se os sistemas vigentes não facilitam o intercâmbio, é natural que ele se
dê por vias não oficiais, no caso, através dos “paratópicos” fanzines.
No Brasil, até bem pouco tempo não havia grande interesse para a editoração
e manutenção de histórias em quadrinhos nacionais, devido a variadas questões, que
incluem, além das já abordadas, preconceitos oriundos da estratificação da
racionalização e valoração do objetivismo pragmático, pois as histórias em quadrinhos
importadas são mais facilmente publicadas devido a questões autorais e valores
baixos, e também à hegemonia cultural que se foi estratificando via mídias imagéticas
Um grande crítico dos quadrinhos, o psicólogo norte-americano Fredric
Wertham, que na época macarthista lançou o livro Seduction of the Innocent, taxando
as histórias em quadrinhos de perigosas à educação dos jovens, concluiu
paradoxalmente, em seu último livro, The World of Fanzines (1973), que os fanzines
eram construtivos culturais:
os “fanzines mostram uma combinação de independência que não se encontra
facilmente em outras partes da nossa cultura” e (Wertham) acabou concluindo que
“eles são válidos e construtivos. A comunicação é o oposto da violência. E toda
faceta de comunicação tem um lugar legítimo”.

(CHRISTENSEN; SEIFERT,

1997: 43)

Como se vê, a importância dos fanzines numa sociedade sempre em evolução
é bem maior do que aparentaria em uma visão superficial e apressada. A importância
deste item referente aos fanzines justifica-se, pois, com uma abordagem de histórias
em quadrinhos que possam ser utilizadas como material de apoio equilibrador triádico
mental. É importante também lembrar que grande parte dos artistas brasileiros
profissionais vêm do fanzinato, e ainda atuam grandemente nesse meio alternativo,
como Mozart Couto, Edgar Franco, Henrique Magalhães e Lourenço Mutarelli
5.2.5 Gêneros literários
Outro ponto importante a se apontar é o da incursão das histórias em quadrinhos em
vários gêneros literários, tal como a literatura escrita, dentre os quais, o romance
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histórico ou ficcional, o documentário (Maus de Art
Spiegelman, e Palestine, de Joe Sacco), o erótico, o
ficcional científico e fantástico, o poético, o terror e até o
filosófico, além de outros (fig. 112).
Ao se falar em gêneros narrativos, surgem,
porém, alguns problemas. No cinema, credita-se o
gênero “suspense” ao cineasta Alfred Hitchcok. Este
gênero, talvez nada mais seja que uma variante do
“terror”, como se fosse um sub-gênero dele. Mas definir
gêneros e sub-gêneros tornou-se algo muito difícil
atualmente, devido à grande quantidade de imbricações
a que os temas têm aludido.
Fig. 112: gênero literárioimagético: “super-heróis”.

Nicola (1994:19) explica que:

A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. (...)
Quanto ao conteúdo, estrutura e, segundo os clássicos, conforme a ‘maneira da
imitação’, podemos enquadrar as obras literárias em três gêneros: o ‘lírico’, quando
um ‘eu’ nos passa uma emoção, um estado; o ‘dramático’, quando ‘atores, num
espaço especial, apresentam, por meio de palavras e gestos, um acontecimento’; o
‘épico’, quando temos um narrador (este último gênero inclui todas as manifestações
narrativas, desde o poema épico até o romance, a novela, o conto).

E ainda no referido livro, reexplora e atualiza a questão dos gêneros :
Essa divisão tradicional em três gêneros literários originou-se na Grécia clássica,
com Aristóteles, quando a poesia era a forma predominante de literatura. Por nos
parecer mais didática, adotamos uma divisão em quatro gêneros literários,
desmembrando do épico o gênero ‘narrativo’ (ou, como querem alguns, a ‘ficção’),
para enquadrar as narrativas em prosa. (NICOLA,1994:

19)

Ora, se a crítica jornalística usa o termo “suspense” para determinados
conteúdos fílmicos, e o autor José de Nicola, desmembrou um novo gênero “ficção” do
“Épico”, haveria uma permissão tácita para se criar novos gêneros, coadunando com a
classificação feita por Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, no Dicionário de teoria da
narrativa, mencionada por Claudemir Ferreira:
Certamente, como em todas as linguagens narrativas, há os chamados gêneros
narrativos. Reis e Lopes faz uma distinção entre ‘categorias abstratas, universais
literários desprovidos de vínculos históricos rígidos (os modos: lírica, narrativa e
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drama) e categorias historicamente situadas e aprendidas por via empírica (os
gêneros: romance, conto, tragédia, canção, etc.). (Apud

FERREIRA, 1996)

Edgar Franco (1997:54) tenta classificar vertentes de estilos nas histórias em
quadrinhos publicadas em revistas independentes e, em vez de gêneros, chama de
linha os diferentes temas que encontra. Dentre as linhas, batiza-as de Linha
Expressionista, Linha Tradicional, Linha Visceral-Macabra e Linha Poético-Filosófica.
5.2.6 Distinções de quadrinhos destinados ao público infantil, infanto- juvenil e
adulto
Outra característica própria da também
chamada nona arte é a sua elaboração
nas várias fases etárias do ser humano.
Existem as histórias em quadrinhos que
são exclusivamente destinadas ao público
infantil, bem como para o público juvenil,
e aquelas que têm temáticas estritamente
adultas (fig. 113). No Japão existem
mangás para todos os segmentos e
idades, inclusive só para meninas, ou
para garotas adolescentes, e ainda para
garotos fãs de esportes, bem como para
adultos executivos.
Will Eisner (2001) salienta que
quase 50 anos depois das primeiras
revistas de histórias em quadrinhos norteamericanas, que continham histórias em
quadrinhos

curtas,

criou-se

o

Fig. 113: ANDRAUS, Gazy. História em quadrinhos de
temática adulta

termo

graphic novel (romance gráfico), designando histórias maiores e de temática adulta.
Este termo foi assim designado inicialmente para tentar burlar os editores norteamericanos, a fim de que publicassem esta modalidade de história em quadrinhos em
formato de livro, a serem vendidos nas livrarias, atraindo o público leitor maduro,
tentando cultivar nele o hábito da leitura destes gêneros narrativos.
Em entrevista, Eisner (1999) comenta que
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Um grande segmento de HQs permanece com os leitores jovens, e outra parte
crescente está com os adultos. Esse é um fenômeno que me interessa. (...) Quando
eu comecei, achava que estava lidando com uma mídia endereçada apenas a
crianças. Agora sei que posso atingir variados tipos de público.

O início das publicações de histórias em quadrinhos na mídia impressa se deu
nos jornais norte americanos, principalmente, mas depois dos cartuns (que eram
quase sempre gags visuais cômicas descompromissadas), e das charges,
subseqüentes aos cartuns. Embora o cartum tenha caráter universal, as charges eram
destinadas claramente ao público leitor adulto dos jornais, como o eram as tiras de
quadrinhos iniciais, que, embora tratassem de espelhar a vida familiar, introduziam
situações cômicas nas mesmas. Somente mais tarde, as bandas desenhadas dos
jornais começaram a “infantilizar” seus personagens, atingindo o leitor mirim.
Atualmente, percebe-se claramente que, as histórias em quadrinhos, como
qualquer outro veículo de expressão humana, são produzidas, tanto às crianças e
adolescentes como, também, exclusivamente aos adultos. E isto, em forma de tiras de
jornais, em revistas em quadrinhos, bem como em forma de álbuns de capa dura ao
leitor adulto mais exigente, como o é na França.
5.2.7 Histórias em Quadrinhos autorais e comerciais
Pode-se afirmar que uma forma de linguagem artística e/ou comunicacional alcança a
maturidade quando o nome de seu criador se torna mais importante que sua criação,
pois esta estaria refletindo todo um bojo ideário de seu idealizador. Neste sentido, De
Santis (1998) escreveu que o fim da infância dos quadrinhos ocorreu quando, em fins
de 1960, os autores se descobriram artistas e perceberam que as histórias em
quadrinhos eram uma arte. Na mesma linha de pensamento,
Em ‘El Ocaso de los Héroes em los Comics de Autor’, Javier Coma sustenta a tese
que o maior sinal da maturidade da linguagem das histórias em quadrinhos seria que
os personagens estariam pouco a pouco perdendo a importância em relação aos
autores. O processo é análogo ao que aconteceu no cinema, com as ‘estrelas’
deixando de ser os intérpretes e passando a ser os diretores.”

(CAMPOS,

14/05/90)
Coli (1994: 9) narra como, pela primeira vez, se deparou com a questão da
autoria nas histórias em quadrinhos:
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Para me distrair um pouco, discretamente tomo emprestada do meu irmãozinho uma
revista em quadrinhos de terror. Mais tarde, visito um amigo intelectualque possui
magnífica biblioteca, e nela encontyrto uma suntuosa edição italiana consagrada a
Stan Lee, reproduzindo a mesma história em quadrinhos que eu havia lido há poucoi
num gibizinho barato. Meu amigo me ensina que Stan Lee é um grande artista e, por
sinal, a introdução, elaborada por um professor da Universidade de Milão, confirma
seus dizeres. Eu nem imaginava que uma história em quadrinhos pudesse ter autor,
quanto mais esse autor pudesse ser chamado de artista e sua produção, obra de
arte.

As histórias em quadrinhos autorais geralmente são criações de cunho
pessoal, onde o ideário de um autor é passado para o roteiro das histórias. Às vezes,
a autoria se divide entre dois criadores que têm idéias em comum, não influenciando
negativamente no processo.
Fato distinto ocorre nos quadrinhos comerciais, que são criados como linha de
montagem e a autoria se perde entre quase uma dezena de profissionais, dividindo as
tarefas da consecução de uma história em quadrinhos, sob a direção de um editor,
cuja função é de direcioná-las de acordo com determinado personagem, indiferente à
manifestação do ideário autoral, mas atento aos gráficos de venda da revista.
Na literatura e no cinema têm-se também produções de caráter exclusivamente
comercial, bem como obras artísticas mais apuradas e que requerem uma bagagem
cultural maior do usuário.
As histórias em quadrinhos sofreram tamanha discriminação durante seu
processo de assentamento cultural que praticamente inexistia o reconhecimento de
autoria para elas. A mídia jornalística parece não conhecer, muito menos suspeitar de
autoralidade nesta arte, e, portanto, não estabelece parâmetros e nem busca os
autores como o faz com escritores de livros ou cineastas. Isto se pode perceber pelas
resenhas ou críticas que pululam em jornais e revistas impressos e na televisão. O
mesmo problema se detecta nas instituições acadêmicas. Jamais foi divulgado um
evento de histórias em quadrinhos com a seriedade dada aos de cinema, por exemplo.
Todo início de ano é realizado o festival de histórias em quadrinhos na cidade de
Angoulême na França, mas tal fato, embora divulgado pelas tvs francesas, nunca foi
noticiado em televisões brasileiras.
Porém, atualmente, com o crescimento exponencial das histórias em
quadrinhos em formatos de álbuns e livros, bem como um recrudescimento de sua
utilização educacional com aconselhamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
tem havido certa movimentação em direção à autoralidade nas histórias em
quadrinhos. É possível que isso se esteja concretizando face a uma maturidade recém
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alcançada pela Nona Arte. Assim, também as histórias em quadrinhos podem ser
consideradas em duas categorias distintas: como veículo de expressão objetivamente
comercial, como o são, por exemplo, os super-heróis e os mangás em geral, ou como
veículo autoral, onde se propaga o ideário e o senso estético e artístico pessoal do
autor, independente de laços subordinativos externos a ele, como é o caso de artistas
como Will Eisner (EUA), Caza e Moebius (França), Alan Moore (Inglaterra), ou
Lourenço Mutarelli e Edgar Franco (Brasil).
Pode-se entender melhor isto, comparando as histórias em quadrinhos às
produções cinematográficas, onde os diretores costumam ter seus nomes como timbre
de qualidade (como Federico Felinni, ou Ridley Scott, por exemplo), os quais
categorizam as obras filmadas como sendo de arte ou de autor. No caso da banda
desenhada, toda a produção fica a cargo de um autor, que, tal qual um diretor de
cinema, comanda, e, mais especificamente, “dirige”, “atua”, desenha os cenários,
enfim, reverte sua mensagem no objeto artístico, diferentemente das histórias em
quadrinhos comerciais, sem uma autoria específica e sem créditos das mensagens,
geralmente superficiais, como nos cinemas. O mesmo se detecta na literatura em que
os livros são autorais, o autor é reconhecido e sua obra consumida graças à sua fama,
ou na música, com seu segmento comercial ou autoral.
Um exemplo de história em quadrinhos de linha de montagem é a produção do
estúdio de Maurício de Sousa. Deve-se ressaltar, porém, que o autor brasileiro tramita
pelos dois polos, já que, embora uma equipe sua esteja encarregada de criar histórias
para seus personagens, como Cebolinha, Mônica e Cascão, o próprio Maurício já
revelou que nunca permitiu que ninguém mais, além dele, trabalhasse com as histórias
do dinossauro Horácio. O caso de Maurício é sui generis, pois, além do personagem
Horácio, todas as histórias em quadrinhos produzidas pelos funcionários de seu
estúdio passam também por ele, não se posicionando como um editor preocupado
com as vendas, mas, sim, que busca manter uma uniformidade e coesão “autoral” nos
roteiros de seus personagens, além de um cuidado com questões atuais, como
racismo, ecologia etc.
Os estúdios de Walt Disney também criam histórias em quadrinhos em linha de
montagem, mas há peculiaridades. As histórias são realizadas em estúdios em
diversos países diferentes, incluindo Itália, Holanda, França, e o Brasil. Embora haja
normas para construção de personagens e histórias, há certas liberdades de criação,
como explica SANTOS (2002: 83) citando autores como Carl Barks e Romano Scarpa
que criaram e adaptaram personagens e enredos de forma bem pessoal e até
conflitante com os princípios disneynianos. Já o autor brasileiro Renato Canini, que
deu um novo caminho para o personagem Zé carioca, não teve a mesma sorte: seu

198

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

trabalho de roteiro e arte era tão peculiar que a editora Abril teve sua atenção
chamada por diversas vezes, até que cedeu aos apelos da matriz, retirando o título
das mãos do artista brasileiro. De todo modo, a gama de versatilidade dos autores que
deram vida aos personagens Disney é tão forte que transita entre a produção
comercial e a autoralidade (Santos, 2002).
Duas das maiores editoras de quadrinhos dos EUA, Marvel e DC, ambas
publicando em sua quase totalidade super-heróis, que são desenhados por
empregados norte-americanos e também de outros países, são exemplos similares
aos estúdios Disney. Embora sejam profissionais geralmente com excelentes
qualidades, os funcionários estrangeiros restringem seu alcance aos desenhos, já que
os roteiros são elaborados nos Estados Unidos.
O cartunista e quadrinhista brasileiro Angeli (1999) comenta a respeito:
Hoje tem gente que fala ‘o mercado de quadrinhos brasileiros não existe’ e vai tentar
um espaço no mercado americano. Esses desenhistas brasileiros que tão
publicando lá fora, fazendo Marvel, eles são ilustradores, eles não são autores. Autor
é um cara que tem um discurso e desenha este discurso, ou escreve filme. (...)”

Outro autor brasileiro, Kipper (1997), confirma a assertiva de seu companheiro
de profissão:
(...) E foi uma experiência como desenhista de quadrinhos e não como
quadrinhista (quem só desenha quadrinhos ou só escreve roteiros não é
necessariamente quadrinhista. Quadrinhista é aquele que faz roteiro e desenho e
ambos são relacionados e inexplicáveis - pois são manifestações daquela
personalidade, só então podemos considerar um trabalho como autoral ). Claro que
há duplas com a simbiose que beira a irmandade siamesa.

Porém, é lógico que, mesmo dentro dos estúdios de quadrinhos de superheróis norte-americanos, há muitos trabalhos autorais, que ganharam mais força e
status a partir da segunda década de 1980, especialmente com os trabalhos de Frank
Miller.
Insiste-se na questão da autoria das histórias em quadrinhos, visto que esta
distinção, bem como os variados gêneros, como a ficção científica, o romance, o
filosófico e outros, presentes na forma de arte-seqüencial, não têm sido devidamente
reconhecidos e creditados no Brasil. Poucas abordagens acadêmicas fazem menção
da autoralidade nos quadrinhos, destacando-se Lucimar Ribeiro Mutarelli (2004), que
enfoca a questão de forma até inovadora, ao relevar a autoralidade nos quadrinhos
como meios de informaçãodistinta da grande maioria das produções industrializadas.
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5.3 Histórias em Quadrinhos como informação literário-imagética

Fig. 114: GONICK (1991: 50)
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A sofisticação e a complexidade nas histórias em quadrinhos contrastam com sua
aparente forma simples e direta de comunicação, trazendo em sua própria estrutura de
linguagem um apelo, ao mesmo tempo imagético e estático no plano bidimensional,
que estimula a imaginação do leitor. Nesse sentido, a linguagem quadrinhística possui
certos quesitos que lhe são peculiares e que pouco são percebidos por quem não se
presta a estudá-las, devido a uma falsa percepção de obviedade intrínseca à sua
forma panvisual. Em geral, elas são obras que existem com base em desenhos e
raramente aparecem com imagens fotográficas.
Outro detalhe importante é que às imagens desenhadas, que se encontram em
um espaço delimitado freqüentemente por linhas que as emolduram (os requadros),
geralmente são incorporados textos com simulações de falas e/ou narrativas
explicativas que auxiliam na elucidação das histórias que são contadas. Tais textos
podem se encontrar inseridos em linhas circundantes, os balões, evolução dos
filactérios usados em pinturas sacras, que possuem um “rabicho” apontando para a
personagem,
como se fosse um
“sopro”

emitido

por ela.
Mas,

ao

contrário do que
se possa pensar,
os textos “falados”
nos

quadrinhos

não

são

transcrições
fala

fiéis
da

popular,

porém

possuem
certo

Fig. 115

rebuscamento,

bem como se colocam dentro das normas ortográficas. Isto pode ser verificado, por
exemplo, na figura 115. Há também os escritos que aparecem dentro de retângulos,
não como imitação da fala, mas que geralmente servem para explicar eventos
importantes na narrativa, que não estariam muito claros apenas nos desenhos, e que
surgem como “recordatórios”.
Estes “recordatórios” se configuram como escritos narrativos mais rebuscados
que os da fala, como se fossem pertencentes a narradores demiurgos, similar às
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narrativas em terceira pessoa que se encontram nos escritos da literatura comum e
não imagética.
Obviamente, como existem histórias em quadrinhos para todas as faixas
etárias, os textos delineados pelos autores vão se apresentar, desde os mais simples
e diretos, aos mais complexos e herméticos, visando leitores distintos, como as
crianças, os adolescentes ou ainda os adultos.
O que pouco se percebe é a influência que as histórias em quadrinhos têm na
formação educacional das crianças, e na disseminação de conceitos pertinentes ao
universo cultural de seus autores, dissolvido nas páginas em que estão impressos.

.5.3.1 A influência educacional imagético-informacional das histórias em
quadrinhos
Partindo da premissa acima, é fácil perceber que as histórias em quadrinhos têm
grande função na educação infantil e infanto-juvenil. Neste caso, é possível se ater à
influência que a leitura deste tipo de literatura imagética teve, por exemplo, nas
gerações dos anos de 1970 e 1980, considerando que respectivamente, os leitores
eram crianças naquele período, e jovens ou adultos, nas décadas subseqüentes.
Na década de 1970, não havia o computador pessoal. O que existiam eram
enormes máquinas em gigantescas salas, nos países ditos desenvolvidos, como os
Estados Unidos. A televisão tampouco não tinha uma programação extensiva, e não
havia vídeo games no Brasil. A única competição com os desenhos animados das
TVs, eram as revistas de histórias em quadrinhos.
Embora o Brasil vivesse o período da ditadura, e os quadrinhos sofressem
ainda preconceitos eclodidos durante a “caça às bruxas” de 1950, as vendas destas
revistas em bancas brasileiras eram profusas, tanto os títulos estrangeiros, como os
nacionais. Dentre eles, dezenas de revistas, como
•

os infantis da Turma da Mônica; os personagens de Walt Disney; Luluzinha e
Bolinha, de Marge; Gasparzinho e seus amigos: Brasinha, Luísa, da editora
Harvey; Mortadelo e Salaminho do espanhol F. Ibañez etc;

•

infanto-juvenis como Recruta Zero, de Mort Walker, Lucky Lucke e Asterix do
roteirista Goscinny; Hagar, o horrível, de Dick Browne; super-heróis das
editoras Marvel e DC etc;
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•

e os adultos, como as revistas O Bicho, O Grilo, Patota, Krypta, ou então o
humor de tiras como Peanuts, de Schulz, Zé do boné.de Reg Smithe, e
Ferdinando de Al Capp, além de outros.
Com a pouca penetração das histórias em quadrinhos no sistema educacional,

ainda com a agravante de elas terem sido consideradas perniciosas à educação,
restava às crianças, principalmente, lê-las como lazer descompromissado.
No entanto, o que se reitera aqui, e não se tem percebido, é a gama de
informações por detrás de tais leituras. Os textos, como se explicou, são escritos de
forma intermediária entre a escrita formal e a coloquial, mas quase nunca da maneira
como se fala nas ruas, pois se mantém a escrita ortográfica e a linguagem na forma
gramaticalmente correta. Assim, em um primeiro instante, cogita-se que ao ler as
revistas de quadrinhos, as crianças introjetam por osmose uma grande gama de
informações, tanto com base na realidade (pela da visualização dos desenhos, e dos
objetos desenhados, por exemplo, que ativam o hemisfério direito), como pela
imaginação, “vivendo” junto aos desenhos um universo mítico, fantasioso, mas que
mantém suas mentes com um pé na realidade, já que os textos evocam na língua
nativa os diálogos, as interações entre as pessoas (quaisquer que sejam os
personagens).
É interessante, como poucos teóricos adentraram esta questão com
profundidade ou ostensivamente. Há, decerto, muitas defesas aos quadrinhos, mas
pouco se aprofunda em como eles afetam a mente humana. As histórias em
quadrinhos dialogam com as mentes infantis, trazendo mais fantasias, coroadas com
desenhos e cores, cada quais com personagens e estilos distintos.
Para Thisseron (1990: 164), “a estrutura da história em quadrinhos, feita de
linhas horizontais escandidas de verticais, se impõe como uma afirmação da
seguridade racional”. Além disso, incluem-se os textos, com as construções
gramaticais e diálogos, num jogo adequado e importantíssimo para a mente em
formação. A escrita, assim, também vai auxiliando no progresso da alfabetização e
ampliação do vocabulário infantil e infanto-juvenil.
Segundo Tisseron (1990: 158), a “leitura de história em quadrinhos mobiliza
benefícios psíquicos que não são de forma alguma comparáveis aos da aprendizagem
escolar”, confirmando que há nelas, elementos distintos daqueles que se mantem nos
currículos escolares.
Para que se perceba tal fato, é necessário tecer alguns exemplos.
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.5.3.1.1 Exemplos de HQ imagético-informacional como meio de educação
Num excerto retirado de uma página de história em quadrinhos com os personagens
Mortadelo e Salaminho, criados por Francisco Ibañez, pode-se verificar as
informações escritas aliadas aos desenhos, que, se por um lado informam as crianças,
por outro estimulam seu processo imaginativo, devido ao “surrealismo” contido no
roteiro deste tipo de história em quadrinhos (fig. 116).
Como se verifica, no trecho exemplificado encontram-se palavras que, para
uma criança de 7 a 10 anos, podem ou não fazer parte de seu universo, mas que, com
certeza, ela passaria a ler da forma correta, e, inclusive, a se acostumar às suas
grafias e sonoridade, bem como a relacioná-las em sua vivência, após tomar contato
nas cenas desenhadas.
Nos três primeiros quadrinhos, Salaminho pergunta a seu companheiro o que

Fig. 116

ele carrega. Mortadelo, travestido de tartaruga, num dos inumeráveis disfarces que
costuma vestir de forma espontânea, responde: “ferrolhos de fechadura, chefe”. Ora,
“ferrolhos” não é uma palavra comum e uma criança precisaria estar familiarizada para
saber seu significado. Mas Mortadelo, no segundo quadrinho continua a explanação,
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dizendo que vai reforçar as portas. Do quarto ao oitavo quadrinho, o personagem
executa uma série de ações na porta, utilizando-se de ferramentas, mencionando
palavras como “travas”, “cadeado de molas helicoidais”, “corrente de titânio” e “ferrolho
de manganês contrachapado”. O leitor-mirim, que pode ter sido recentemente
alfabetizado, irá seguir com seus olhos cada palavra e frase, ao mesmo tempo em que
pode concluir que o atrapalhado personagem está apenas colocando proteções na
porta.
Mas algumas palavras são de entendimento difícil, até para adultos que não
possuem muito conhecimento, como “helicoidais”, ou, então, “ferrolho de manganês
contrachapado”.
Se esses são termos pertinentes ou de objetos que veridicamente existem, não
é a questão. Porém, tais palavras, isoladamente, fazem parte do manancial de
vocabulário facilmente encontrável nos dicionários e também são pertinentes ao
universo técnico e da ciência físico-química, atiçando a imaginação e ampliando o
vocabulário da criança.
Outro detalhe importante é que tais objetos são, em sua maioria, demonstrados
pelos desenhos, o que facilita o entendimento e familiaridade da criança com suas
descrições.
Mesmo que o leitor desconheça alguns significados, introjeta os nomes em sua
memória, o que pode colaborar para que, recorrendo naquele instante ou não aos
dicionários, no futuro as acione novamente, de acordo com a ampliação de conteúdos
que vão sendo adquiridos durante a maturação de sua vida (pelo sistema educacional,
profissional e social, como um todo).
Mais um exemplo interessante que demonstra a versatilidade e pluralidade
informacional das histórias em quadrinhos, é a troca de verbos ou nomes de objetos,
por uma palavra específica e suas inflexões, como no caso das histórias em
quadrinhos dos Smurfs ou Strunfs, como já foram grafados anteriormente no Brasil
(schtroumpfs, no original), duendes criados pelo autor belga Peyo.
Em suas conversas, os pequenos seres azuis se utilizam da palavra “strunf”, e
de derivações como o verbo “strunfar”, substituindo alguns objetos igualmente pela
palavra que dá nome à sua espécie.
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No exemplo que se segue (fig. 117), o mais sábio deles conjetura no primeiro
quadrinho da página à direita que: “o strunfior é que por aqui não existe mais goma-

Fig 117: PEYO, Strunfs.

resina. É preciso ir muito longe pra strunfá-las”. Aqui se percebe que o leitor terá que
trocar as palavras “strunfior” por “pior”, e “strunfá-las” pela declinação “achá-las”. Ao
mesmo tempo, terá que imaginar o que poderia ser uma “goma-laca”, caso não o
saiba.
Ramos (2004: 79), utilizando-se da versão editada pela editora Abril, traz outro
exemplo com os “smurfs”, conforme mostrado pela Fig. 118, esclarecendo que a
palavra “smurfar”, mencionada pelo personagem, pode ter vários significados
semânticos. O personagem pode estar se referindo a “cozinhar”, “quebrar” ou
“procurar”. Esta dinâmica permite uma abordagem que vai além da “depreensão do
sentido por meio do contexto”, como adverte Ramos (2004:78).
O que se intenta demonstrar com isso é como histórias em quadrinhos,
supostamente aparentes e fáceis, por conterem desenhos, não são de simples leitura,
muito menos atrapalham a educação infantil, atuando, na verdade, ao contrário, com
uma gama informacional panvisual.
Outro ponto interessante, e que valoriza o potencial das histórias em
quadrinhos, é o fato dos leitores de HQ de super-heróis terem contato com o desenho
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da figura humana em diversas posições e perspectivas, abrindo também um
precedente que pouco foi estudado: a introjeção da imagem do desenho,
principalmente a representação da figura humana, em várias posições e ângulos
diversos.
pode,

O

leitor

com

a

visualização

dos

desenhos,
apreender

a

perspectiva

dos

objetos e elementos
humanos,
descobrindo

como

aparecem a seus
olhos,

em

Fig. 118: Smurfs

diferentes posições
de

ângulos.

Aos

aspirantes de desenho, principalmente, tais observações se tornam mais pertinentes,
pois eles acabam reproduzindo alguns desenhos para treinar, ao folhear as histórias
em quadrinhos.
Por outro lado, a introjeção destes desenhos na mente do leitor, pode,
conforme a teoria em que o hemisfério direito lê as imagens, auxiliar na manutenção
ativa da criatividade.
Mais um apontamento pertinente, é que o leitor pode, nos quadrinhos, ter
contato com termos científicos, como “átomos”, “elétrons”, “nuclear”, “cosmo”,
“mutação”, “DNA”, “micro” e “macro cosmo” etc. São termos que figuram em livros
educacionais escolares didáticos. Porém, à falta de uma educação integralizada e
coerente a um ensino não apenas cartesiano, pode-se afirmar que a leitura de
histórias em quadrinhos de super-heróis vem imprimindo à memória dos leitores uma
coerência visual e informacional que pouco se apresenta e se verifica na suposta
didática educacional.
Assim, numa aventura de história em quadrinhos dos superseres conhecidos
como Vingadores, o Homem-Formiga, diminuído ao tamanho de um inseto, adentra o
organismo andróide do herói Visão, para tentar descobrir o que está impedindo seus
circuitos de funcionar. Neste trecho seqüencial de três quadros, no primeiro quadrinho,
em close que abre a página (fig. 119), o texto recordatório menciona “planilhas
biológicas” e “fórmulas matemáticas” que percorrem a mente do personagem diminuto,
bem como o termo composto “fogo-fátuo”. Ao mesmo tempo, neste e nos quadrinhos
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subseqüentes, são mostrados os
circuitos

que

fazem

parte

da

engenharia do robô, enquanto o
personagem

Homem-formiga

explica ao leitor que qualquer falha
pode desativar de vez o andróide
Visão.
Estes itens tornam a mente
do

leitor

mais

ajustada

conceituações

às

científicas,

alimentando

sua

memória

vocabulários

mais

incidindo

novas

ampliadas

de

com

complexos

e

modalidades
imaginário.

A

informação imagética, além disso,
repercute

em

seu

hemisfério

cerebral direito, ativando-o, o que
colabora para a neuroplasticidade

Fig. 119

do neocórtex. Enquanto isso, ocorre
ao ato da leitura das imagens, o hemisfério esquerdo traduz as informações contidas
nos fonemas. Assim, hemisférios esquerdo e
direito são estimulados, e não somente o
esquerdo, como acontece nas escolas e
faculdades, em que o conteúdo é tecnicista e
racional puramente.
Já em uma história em quadrinhos do
Super-homem (Fig. 120), o herói aparece num
duelo aéreo com seu inimigo Brainiac, em que
este cita alguns elementos pertinentes ao
arcabouço científico, como “campo de força”, ou
“ondas de choque” que são emitidas por
“circuitos” de sua cabeça, além dos termos
“repulsor” e “ondas”.. Existem muitas outras
aventuras mencionando dados da ciência, como
os
Fig. 120

elementos

personagens,
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metálicos” (fig. 121) – cada um simbolizando e
representando um dos elementos químicos da
tabela periódica.
Diversos outros exemplos de histórias em
quadrinhos poderiam figurar nesta listagem,
inclusive trabalhos atuais que expandem os
conceitos da ciência fractal e física quântica,
como nos roteiros de Alan Moore (principalmente
na série Watchmen). Porém, o que se quer
demonstrar neste item, é a informação imagética
aliada a termos científicos, ainda que não
aplicados sempre de forma correta
Todavia, o que se verifica é a introjeção
destes

termos

conceitualização

tornando
científica

aos

familiar
leitores

a
de

Fig. 121

histórias em quadrinhos, antecipando e, muitas
vezes, suprindo uma educação precária e fragmentada, sem compromisso com a
realidade imagética e ficcional que impera na mente humana, independente de sua
idade. A importância das histórias em quadrinhos, em específico nestas que foram
exemplificadas e que são imbuídas de conceitos científicos, se torna mais evidente
pelos motivos enunciados, de que auxiliam um ensino em que a atenção e difusão às
pesquisas científicas é menor, principalmente em países ainda em desenvolvimento,
como o Brasil.

5.3.2 As histórias em quadrinhos e sua facticidade quântica

Afinal, a realidade quântica é fato e as histórias em quadrinhos, por possuírem
imagens seqüenciadas juntas em uma mesma área permitem que os olhos do leitor
perscrutem a página, com o foco principal se estabilizando em determinado quadrinho
enquanto a visão periférica varre os outros quadros (anteriores e posteriores) de forma
subliminar.
Os subliminares são as mensagens, no caso, visuais, que por vezes passam
despercebidas pela visão, mas que, no entanto são captadas “pela visão periférica, o
canto do olho” (CALAZANS, 1992:31).
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A diagramação de uma história em quadrinhos, então, é quântica: um elétron
pode se portar como onda ou corpúsculo, e sua posição é probabilística, nunca exata.
Irá depender do momentum eleito pelo pesquisador, que usa sua mente para a
escolha: o objetivo deflagrado pelo subjetivo. Nas histórias em quadrinhos cada cena,
cada quadrinho é “parte” de um todo, de um sistema, mas que, não estando
desenhado, pede ao leitor para completá-lo mental e intuitivamente, sem que ele
mesmo possa ter plena consciência disso.
Enquanto o olhar do leitor focaliza determinada cena, as outras (anteriores e
posteriores à leitura), estão sendo visualizadas de forma menos nítida. Porém, seu
cérebro abarca todos os detalhes, numa visualização sistêmica, em que o subliminar
informa também. Cada quadrinho é como uma micropartícula atômica: um elétron,
nêutron ou próton. O “pesquisador” é o leitor, que elege o momentum para decidir se a
partícula “aparecerá” ou não. A que for eleita, de uma possibilidade existencial, aflora
como

corpúsculo,

inundando

de

informação

pan-imagética

a

mente

dual

(esquerda/direita) do leitor. Mas se os olhos do “pesquisador” resolverem se afastar da
cena eleita e abarcar a página inteira, a “partícula”, a cena, se torna não mais material
e sim uma probabilidade ondulatória, junto das demais, espargindo-se em energia
quântica. A mente do leitor-pesquisador irá, então, abarcar a possibilidade ampliada,
sistêmica.
Então, quando o olhar se dirige ao objeto (no caso, um quadrinho dentre os
outros da página), é como se houvesse apenas aquele “objeto”, dentre as
possibilidades múltiplas.

Fig. 122

Analogia similar retrata o filme Quem somos nós (ARNTZ, CHASSE, VICENTE,
2005). O garoto dentro da quadra de basquete explica as possibilidades infinitas,
defendidas pela física quântica (fig. 122). Em um primeiro instante, enquanto a
fotógrafa observa o interior da quadra, ela vê uma bola (um corpúsculo, uma
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possibilidade materializada). Mas, ao redirecionar seu olhar para fora, a cena mostra
inúmeras bolas, como possibilidades realizáveis. A analogia explica a situação das
micropartículas, e como se portam, bem como a situação relacional com o
pesquisador e sua mente.
Assim, um quadrinho é como a partícula, como a bola de basquete: quando o
leitor direciona o olhar,ele a focaliza. Mas, quando ele se afasta, vê outras bolas,
outras possibilidades, como outros quadrinhos, que em uníssono, formam um todo
complexo, plausível e realizável (fig. 123).

Fig. 123: quando o olhar do leitor foca o quadrinhomomentum, os outros surgem subliminarmente,
trazendo passado, presente e futuro ao mesmo
tempo.

5.4 Histórias em Quadrinhos como divulgação, de entretenimento e/ou
informacional científica para o estudante universitário.
A divulgação científica através das artes, não é algo novo. Mesmo que o pensamento
racional tenha intentado segregar o subjetivismo, que está presente nas expressões
artísticas, muitos cientistas perceberam que a divulgação paralela, de forma mais
humanizada, se tornava a via mais adequada para a exposição de suas idéias. Ainda
mais: cientistas e pesquisadores, muitas vezes, se ancoram no imaginário a fim de,
eles mesmos, conseguirem compreender melhor suas meticulosas análises. Na
verdade, metaforizar as informações parece ser um meio adequado à mente, para
discernir os conteúdos, além de facilitar a comunicação com os semelhantes.

212

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

Dessa maneira, antes de se prosseguir na análise de conteúdo de histórias em
quadrinhos de informação divulgacional científica imagética ao ciclo universitário, é
importante que se reflita acerca do progresso da divulgação científica literária.
5.4.1 A divulgação científica nas artes literárias
Foi com Galileu que nasceu a ciência moderna e também a forma de divulgação
científica não acadêmica. Mora (2000) afirma que, para escapar à condenação da
igreja, Galileu se propôs a difundir o sistema de Copérnico em italiano na forma de
diálogo entre professor e aluno; diferentemente, portanto, da escrita formal.
A publicação como forma de divulgação principiou no século XVII, primeiro
entre cientistas e depois entre cientistas e editores. No século XVIII, a enciclopédia,
resultante cultural que se consolidou na Inglaterra e França, auxiliou na ampliação
divulgacional, mesclando eruditismo e escrita popular, enquanto, no século XIX, a
ciência alcançou sua maturidade, conquistando suas especializações e linguajar cada
vez mais científico.
No século XX situaram-se duas vertentes: textos para especialistas e menos
formais para leigos, porém interessados nos assuntos da ciência. Mora (2000) explica
que as novas idéias também vinham de uma forma até subjetiva, por meio de
pesquisadores como Scrödinger e Gamow.
Na segunda metade do século XX, aparecem escritores-cientistas que
mesclam informação sólida com imaginação especulativa, como, por exemplo, Isaac
Asimov, Carl Sagan, Douglas Hofstader e outros. Nesta fase, o discurso literário deixa
um pouco de lado a colocação estrita da informação, para fazer um discurso autônomo
e criativo para a reflexão. No início da década de 1950, a intenção dos “escritores” de
divulgação científica era didática, para depois imergir nos temas da ciência de uma
forma menos concisa, como alerta Mora, que também faz ver que o século XX se
estigmatizou como sendo da ciência, e lembra que Aldous Huxley, em seu livro
Literatura e ciência, fez uma análise do conflito entre ciência e humanismo, buscando
uma reconciliação de ambas. Mora (2000) ainda cita vários cientistas e pesquisadores
com suas respectivas tentativas e obras, em que transparecem as questões científicas
escritas de forma distinta do aparato técnico, desde Einstein a Carl Sagan, e questiona
se haveria qualidades literárias em cada um dos autores-cientistas. A autora defende,
porém, que a boa divulgação de êxito é aquela que tem mais nexos com a literatura,
mas aventa que não há como definir literatura, pois não existe uma “ciência da
literatura”.
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É interessante situar esta discussão trazida por Mora e inquirir se a dúvida que
a acomete não teria sua resposta àss questões atuais que envolvem um novo
paradigma da mente, em que não se aliena o fator científico puro do emocional.
Assim, a “literatura”, que Mora tenta explicar poderia ser justamente a exposição
binária e mesclada da informação ipsis literis científica associada a metáforas e
“ilustrações” derivadas da imaginação, deflagradas tanto por questionamentos
racionais como também emocionais e intuitivos, com base em novas formas de se
posicionar na vida. Incluem-se, assim, a possibilidade de leituras não só fonéticas,
mas também com imagens e histórias em quadrinhos, já que a imaginação do autor
faria pulular desenhos com estilo gráfico pessoal. Para tal, pode-se citar como
exemplo Larry Gonnick, que, além de matemático, é quadrinhista, e tem produzido
obras de historias em quadrinhos de divulgação científica, sem, porém, descuidar de
seus roteiros mesclando humor e informação factual, bem como desenhos
caricaturizados, mas baseados em fontes de pesquisa.
O pensamento humano científico tomou como premissa uma distinção entre a
racionalidade e a emoção humanas. Mas é um erro pensar que a ciência seja distinta
da arte, pois, incorrer-se-ia na mesma falha em se cogitar uma possível diferença
entre as belas-artes e outras modalidades de expressão que não seriam classificadas
como artísticas. Esta dicotomia se deu no século XVIII, entre ciência, práxis e arte,
tendo originado o conceito moderno e limitador de arte atrelada às belas-artes.
Mas as artes, como expressão, possuem uma logicidade intrínseca que
também diagnostica uma metodologia, uma ciência, enfim. Seu fazer não é isolado, de
um cunho científico, como se pensa, assim como a ciência não se isola de um
subjetivismo descoberto pelo viés quântico.
De qualquer forma, a ciência não resiste reclusa em seu claustro; ela deve
“escapar”, “contaminar” todos, para que os indivíduos possam partilhar das
descobertas e não ficar privados das benesses que a ciência promove. Ao mesmo
tempo, as expressões artísticas devem se dirigir aos cidadãos, pois a necessidade de
comungar as ficcionalidades é imperiosa como síntese da busca de um retorno
paradisíaco, que a mente humana se destacou.
À porção central cerebral, responsável pelos instintos básicos de sobrevivência
e ação, devem se juntar a criatividade intuitiva do hemisfério direito, mais a
responsabilidade racional do esquerdo, numa comunhão triádica para que a vida flua
de forma equilibrada e em consonância à uma natureza ainda não experienciada pelo
ser humano. A arte, como integrante do duto hemisferial direito, precisa fazer a ponte
entre o cérebro central, pragmático e o hemisfério esquerdo, racional.
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5.4.2 A divulgação científica nas histórias em quadrinhos
Como se vê, não somente a literatura científica traz conceitos ilustrados e
metaforizados, abordando questões e explicações científicas, como também o cinema,
e a própria literatura de entretenimento, incluindo-se as histórias em quadrinhos.
Oliveira (1997), por exemplo, desenvolveu sua dissertação de mestrado
mostrando que a obra Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons tem referenciais da
física quântica e ciência fractal.
Assim, tal como os livros, que existem em forma de caráter ficcional e também
científico, é possível categorizar as histórias em quadrinhos em dois grupos:

1) De entretenimento: quando seus roteiros trazem, em primeira instância,
ficcionalidades autorais, do artista para o leitor, sem a prioridade do segundo
item, porém imbuídas de caráter informacional – uma vez que as próprias
imagens desenhadas são também “informação”.

2) De divulgação informacional: quando seus roteiros trazem como prioridade
fundamental a divulgação de temas científicos propostos;

Embora esta classificação seja simplificada, há enormes variáveis nestes
pontos. Em alguns momentos, a informação transmitida pelos quadrinhos pode tender
mais para o entretenimento e não para os fatos históricos ou científicos propriamente
(mesmo que haja pesquisa referencial do roteirista). Neste sentido, Vergueiro (2003)
nos mostra que algumas histórias em quadrinhos podem apresentar uma falsa
realidade histórica. Ele ilustra como exemplo o caso do Príncipe Valente, de Harold
Foster, em cujos roteiros existem anacronismos factuais. Apesar disso, muitos
trabalhos quadrinhísticos bem fundamentados que se encaixam no primeiro grupo
podem ser mencionados, como em cartilhas, livros paradidáticos e/ou didáticos
encomendados a artistas de quadrinhos, que muitas vezes se servem de consultoria
especializada para uma realização correta de seus trabalhos. Em realidade, o binômio
ciência e histórias em quadrinhos

está presente na própria concepção dessa linguagem híbrida, na medida em que a
junção do código verbal ao pictórico, ali presentes, apresenta como resultado um
código muito mais possante àquele que a simples soma dos dois códigos
normalmente levaria. Nesse sentido, a linguagem dos quadrinhos coloca em
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funcionamento os quadrantes do cérebro, fazendo atuar, paralelamente e em
perfeita sintonia, tanto o esquerdo, responsável pela racionalidade e espaço por
excelência do domínio científico, como o da imaginação criativa, âmbito privilegiado
da produção poética e ficcional, o direito. (VERGUEIRO,

2004)

Para Cagnin (1975:21-22), as histórias em quadrinhos poderiam ser discutidas
em várias áreas, como as literárias (quadrinhos como fenômeno paralelo aos estudos
tradicionais), históricas (acompanhando principalmente os percursos gráficos nos
movimentos artísticos), psicológicas (leitura de quadrinhos como equilíbrio mental e
facilitador de aprendizagem), sociológicas (cultura de massa e influência na
sociedade), Didáticas (a adequação das histórias como recurso educacional
imagético), estético-psicológicas (obra destinada a produzir mais emoção), de valores
(a arte do efêmero e para as massas), publicitárias (persuasão e venda por meio de
quadrinhos publicitários)
A estes tópicos aglutinariam-se mais qualidades, como os quadrinhos em
forma de cartilha para aprendizado de montagem de aparelhos, como difusor turístico
etc.
Assim, a partir dos pressupostos discutidos anteriormente, é possível
selecionar uma amostragem de histórias em quadrinhos, preferencialmente de
temática adulta, previamente classificadas como de entretenimento ou divulgação, e
que podem servir como linguagem paralela ao sistema cartesiano predominante nos
cursos universitários. Pela análise de conteúdo dessa seleção, que elencará material
pertinente e estrito à ciência (apesar de muitas obras versarem também sobre vários
outros domínios, como artes, comunicação etc), é possível expor o potencial de
contribuição dessas obras para o ambiente acadêmico, identificando áreas de
aplicação, formas de utilização e benefícios possíveis.

5.4.3 Quadrinhos de entretenimento
5.4.3.1 BioCyberDrama
Autores: Edgar Franco e Mozart Couto
Formato: Álbum ou graphic novel
Esta é uma obra fantástico-filosófica que, embora de
entretenimento em primeira instância, remete igualmente
à divulgação de áreas tecnológicas da atualidade, como
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a biologia molecular, a transgenia, bem como os mitos e crenças universais, a
arquitetura, e as questões humanas, principalmente de raiz ética e filosófica.
BioCyberDrama (fig. 124) é um álbum de quadrinhos que mescla em suas páginas o
drama existencial shakespeariano com as possibilidades de um futuro possível e
apocalíptico. O roteiro aventa uma realidade prospectiva em que seres humanos
poderão ser hibridizados devido à clonagem de órgãos e suas consciências poderão
ser transmigradas a corpos artificiais cibernéticos, extirpando a morte física, bem como
outras questões de ordem filosófico-existencialista.
A trama aponta um futuro incerto, em que os
homens estarão convivendo com a informação digital em
sua instância mais apocalíptica: Inteligências Artificiais
(IA), criadas pela mistura de corpos cibertrônicos e
cérebros humanos transplantados, credores de uma vida
“imortal” derivada da transbiomorfose (os Extropianos),
convivendo com seres humanos hibridizados a figuras
animais, que se assemelham às míticas sereias,
centauros e outros entes não menos fabulosos (os
Radicais), e pessoas “normais”, contrárias a quaisquer
técnicas de modificação biológica extranatural (os
Fig. 125: FRANCO; COUTO (2003)

Resistentes). Todas estas três raças subdividem-se e
têm suas próprias culturas, sustentando suas religiões e

crenças, mesmo através de preconceitos e ideologias.
O autor do roteiro amalgamou o álbum com uma necessária e esclarecedora
introdução explanatória do universo por ele criado (fig. 125), partindo de suas
pesquisas científicas, recheando a obra de informes precisos e concatenados,
entremeados também de ilustrações e histórias em quadrinhos suas, retiradas
inclusive de um fanzine que elaborou e influenciou o projeto.
Na obra, existem várias referências de pesquisa bibliográfica e de
personalidades atuantes no meio científico e artístico, como Roy Ascott, Mike Saenz,
Baudrillard, Eduardo Kac, H. R. Giger, Hans Moravec, Orlan, Stelarc e outros, que
também inspiraram muitos personagens do álbum.
A leitura de BioCyberDrama mostra-se plena de informações escritas, bem
como imagéticas, e pode se equiparar, guardadas as linguagens, a trabalhos
científicos e artísticos que possibilitem uma interpretação e compreensão de forma
atualizada e fenomênica das tecnologias disponíveis atual e prospectivamente
Os desenhos em preto e branco (fig. 126), elaborados por Mozart Couto,
hibridizam-se em um estilo realista, com influência das hachuras de autores europeus,
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com momentos estéticos similares aos dos quadrinhos de super-heróis norteamericanos, além de sutis relances do
mangá, quase que se configurando
como

uma

alusão

aos

próprios

conceitos de hibridização transgênica
fornecidos pelo roteiro.
BioCyberDrama

justifica-se

como um trabalho artístico-conceitual
que, tendo em vista seu conteúdo
informacional, poderia ser utilizado em
diversos cursos universitários, tendo
sua área de atuação especificamente
em cursos de educação, comunicação,
biologia, computação, filosofia, letras,
artes e multimeios.

Fig. 126: FRANCO; COUTO (2003)

5.4.3.2 O sistema
Autor: Peter Kuper
Formato: Álbum ou graphic novel
Na obra O Sistema (fig. 127), Kuper desfila em seu
roteiro ausente de diálogos e textos descritivos
(excetuando-se

algumas

presentes

seus

em

informações

desenhos,

fonéticas

representando

sinalizações, jornais e similares), o que acontece na
vida social enquanto as pessoas afundam-se em
inter-relações nas quais não percebem os graus de
influência existentes em seus envolvimentos e
atitudes.

Kuper

estabelece

primeiramente

uma

apresentação imagética das principais personagens
da

trama,

aparentemente

isoladas

em

seus

cotidianos, para, em seguida, ir demonstrando como
as vidas de todas elas se correspondem e se afetam
mutuamente, tal como nas relações dos fractais, da
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teoria das asas da borboleta e do caos.
A teoria do Caos trouxe uma nova forma de se avaliar as questões do universo
e também do cotidiano humano. Aliados à nova visão da física quântica, os
paradigmas da ciência clássica ruíram, e suas teorias se reergueram incorporando
novas modalidades de se vivenciar os estados da natureza, principalmente ao nível
molecular. Os fractais, assim nomeados no início dos anos de 1980 por Bemoît
Mandelbrot, descrevem uma geometria de auto-semelhança e complexidade infinita.
O caos, embora aparente, explicita uma outra ordem distinta da que o ser
humano costumava impingir à vida e à natureza. Assim, percebeu-se que tudo estava
interconectado, e que cada movimento nesta “teia” de relações causava um efeito que
afetava todo o complexo, conhecido também como “Efeito borboleta”: o bater de asas
de uma borboleta no Brasil, causa uma pequena lufada de vento que, dependendo das
conexões com outros resultantes, pode originar um furacão no Japão.
Assim, determinou-se também que o universo funcionava em similaridade a
este aporte teórico: qualquer pensamento, ação, movimento, por parte de qualquer
coisa, pode reverberar em todas as outras coisas e seres, influenciando o futuro da
vida, do planeta, e até do universo.
Assim, as atitudes de cada cidadão estimulam e engatilham novas ações, que
se complicam como numa progressão geométrica matemática. Caracterizam-se, na
história, desde as pessoas comuns, como o mendigo, o policial corrupto (fig. 128), o
drogado, o pregador afoito, o hacker, o motorista do metrô alcoolizado, à
complexidade das empresas e sistemas políticos. Todos esses ingredientes perfazem
uma trama inter-relacionada que culmina na “caoticidade fractalizada” da sociedade e
suas

mazelas,

corrupções, racismos e
intolerâncias,

bem

como na fraternidade e
amizade

que

ainda

subsistem em meio a
este

caleidoscópio

informacional.
Por

meio

de

desenhos estilizados e
a utilização simulada
de

cores

grafitadas,
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Kuper confirma a teoria do caos, demonstrando que, por exemplo, o metroviário
bêbado causará um acidente que afetará o transcorrer de uma trama, envolvendo até
a elaboração de um ataque com bomba nuclear, que pode se concretizar até pela
ação inadvertida e inocente de um mendigo. O sistema termina neste ponto e põe,
além do conteúdo informacional sobre as ciências fractal e quântica, a reflexão social
de que todos são importantes, do executivo ao mendigo, atentando para uma visão
mais ponderada dos sistemas sociais e suas incongruências. Também explora o
preconceito, advertindo claramente que o mais desgraçado dos habitantes de uma
cidade pode se tornar um dos elementos mais importantes na trama dos
acontecimentos cotidianos, o que pede um olhar mais crítico ao leitor.
A área de atuação desta obra está intimamente relacionada a cursos ligados às
questões sociais, incluindo Ciências em geral (humanas e exatas), cursos de Física,
Sociologia, Artes, Publicidade e Arquitetura.

5.4.3.3 Do Inferno
Autores: Alan Moore e Eddie CAMPBELL
Formato: Álbuns em quatro volumes

Alan Moore, autor britânico de histórias em
quadrinhos para o público adulto, utiliza dados da
ciência em várias obras, podendo seus trabalhos
ser situados, à primeira vista, como quadrinhos
de entretenimento. Porém, nas dezesseis partes
em que são divididos os 4 volumes de sua obra
Do inferno (fig. 129), ele chegou a quase inverter
a situação das duas categorias aqui feitas: a
história, que se passa na era vitoriana abordando
a biografia verídica de Jack, o estripador,
mesclou, de uma maneira antes nunca realizada,
dados informacionais sobre o período histórico
vitoriano, oriundos de fonte fidedignas, com
aqueles oriundos de sua fértil imaginação. Para
resolver o dilema do leitor, Moore incluiu
Fig. 129: MOORE; CAMPBELL (2002)
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apêndices com referências bibliográficas e anotações de sua pesquisa ao final de
cada um dos quatro livros.
A obra representa quase uma tese, na forma romanceada de história em
quadrinhos, expondo o período em que houve uma série de assassinatos de mulheres
na cidade de Londres, acarretando todo um mito em torno do assassino Jack, que
estripava suas vítimas de forma metódica. O trabalho valoriza, em primeira instância, a
liberdade na execução das idéias, e, em seguida, os fatos verídicos que,
amalgamados a outros inventados, resultam numa complexa obra, plena de
informações. O título, Do Inferno, remete às cartas deixadas por Jack após cometer
seus assassinatos, e, no roteiro, diversos elementos da cultura se amalgamam, como
filosofia, arquitetura, literatura, pintura, política (monarquia) e instituições como a
Maçonaria, são citados personagens reais como Thomas Hobbes, Hawksmoore,
Oscar Wilde, William Blake, além de acontecimentos verídicos da história inglesa.
Em alguns momentos, a obra de Moore traz diálogos dos personagens que
comprovam o enfoque complexo desta história em quadrinhos e coincidem, inclusive,
com a questão do potencial da imagem e sua influência na psique humana. Isto pode
ser verificado, por exemplo, na leitura dos balões de fala do protagonista (William Gull,
ou melhor, Jack), ao dialogar com o amigo Hinton, em passeio pelas ruas de Londres,
próximo à Igreja de Whitechapel (fig. 130).
No apêndice do mesmo volume, Moore oferece, em texto fonético, a explicação
pormenorizada das informações que obteve em sua pesquisa, que acarretou a
conversa registrada durante o referido “passeio”: o hospital em que Gull trabalhava era
próximo da rua em que ficava a igreja e, portanto, este passeio pode ter sido rotineiro;
a declaração de que Gull “gostava de visitar igrejas para decifrar a mente dos homens
que as fizeram”, baseia-se em afirmações a esse respeito presentes em A
Biographical Sketch” (MOORE, CAMPBELL, 2002:166). Além disso, o autor também
cita as fontes que lhe permitiram saber a respeito das características distintas e o
significado da arquitetura para Hawksmoore, além de outros dados específicos.
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Fig. 130: MOORE; CAMPBELL (2002: v. 1, 41, detalhe da página)

Interessante também é outro diálogo que Moore delineia na história, entre
William Gull e o cocheiro de pouca instrução que o conduz pelas ruas da Londres
vitoriana. A “conversa” resvala em aspectos da dicotomia da mente humana (fig. 131).
Ao final do quarto volume, o roteiro condensa elementos fantásticos
(misticismo, viagem astral e no tempo), relacionando-os a aportes teóricos oriundos da
física quântica, em que Moore tenta relacionar a incerteza da micropartícula quântica à
natureza de Jack Gull. Neste sentido, é interessante assinalar que Telles Junior (s.d.)
situa de forma similar a questão do livre-arbítrio humano, expondo que sua natureza
difere da dos outros animais, resultando em aspectos e atitudes sui generis, que
necessitam de aplicações e julgamentos de ordem mais complexa. Assim, Do Inferno
se apresenta como uma obra que enriqueceria essa discussão nos cursos de Direito.
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Fig. 131: MOORE; CAMPBELL (2002: v. 1, 93)

Os desenhos, a cargo de Eddie Campbell, seguem um estilo realista,
utilizando-se da técnica do bico de pena e pincel, o que facilita a profusão de
hachuras, delineadas para equilibrar o contraste do preto e branco. Os traços
remetem, propositalmente, ao período da era vitoriana, em que as impressões
fotográficas em jornais não eram possíveis devido à tecnologia e, por isso, os
desenhistas transpunham algumas fotos pela técnica do buril, com ponta-seca (técnica
similar à gravura de metal), que permitia a impressão em linotipia nos jornais do
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período. Desta forma, pode-se considerar que o trabalho gráfico de Do Inferno foi
pensado de forma a passar ao leitor uma similaridade gráfica com os jornais daquele
período histórico. Assim, os desenhos dos quadrinhos dessa obra de Moore e
Campbell possuem um conteúdo potencial imagético que produz, na mente do leitor,
graus de informação distintos dos que são carregados apenas pelos textos fonéticos
contidos neles, o que torna a leitura icônica mais relevante.
Esta obra em quadrinhos contribui, portanto, para diversas áreas do
conhecimento humano, e pode ser utilizada no ensino universitário em diversas áreas
de aplicação, como História, Sociologia, Filosofia, Direito, Letras, Arquitetura, Arte e
Cinema (Do Inferno foi transposta para a linguagem cinematográfica durante a década
de 1990).
5.4.3.4 A Small Killing
Autores: Alan Moore e Oscar Zarate
Formato: Álbum.
Este álbum (fig. 132), ainda não editado no Brasil,
possui um roteiro ficcional retratando a ascensão
profissional

de

aproximadamente

um
40

publicitário
anos,

Timothy

inglês

de

Hole,

bem

sucedido e trabalhando em New York, que entra em
crise ao ter sua coleção de ovos de várias espécies de
pássaros arruinada, causando uma ruptura no seu
processo criativo. A partir de então, Timothy resolve
tirar um período de férias, retornando à Inglaterra e à
sua pequena cidade natal, revivendo, ao mesmo
tempo, as memórias de eventos mais marcantes de
seu passado, ao mesmo tempo em que se envolve

Fig. 132: MOORE; ZARATE (1991)

com um garoto que o coloca, muitas vezes, em
situação de perigo mortal.
O roteiro, em forma de flash-back, trabalha lapsos de memória na mente do
protagonista, demonstrando momentos-chave que contribuíram de forma decisiva para
a construção psíquica de sua personalidade, revelando traumas subjacentes,
indecisões, chistes e elementos da psicologia freudiana que podem ser apontados por
leitores familiarizados com tais estudos (ANDRAUS: 1996). As questões do ego,
super-ego e id estão colocadas de forma exemplar na figura do personagem, ainda
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que Moore não faça menção de nenhum elemento freudiano, o que permite aos
estudantes e profissionais de psicologia um envolvimento mais atento com a obra.
Outra questão interessante diz respeito às decisões que os seres humanos são
constantemente forçados a tomar: no álbum, a memória de Timothy evidencia que, em
determinado momento de sua juventude, houve uma indecisão quanto a sua carreira
profissional, que poderia ter tomado o rumo das artes e não o da publicidade. Outras
informações podem se somar à complexidade da obra, no que se refere a um
desvendamento hermenêutico de seu
título, bem como ao nome dado ao
protagonista pelo autor. Em inglês
contemporâneo

coloquial,

“killing”

pode significar uma rápida ascensão
financeira

profissional,

tal

como

parece ter sucedido a Timothy Hole,
cujo primeiro nome remete a um tipo
de grama (capim) denso usado como
alimento para animais de grande porte
em

fazendas,

e

Hole

(buraco)

exemplifica o vazio imenso em sua
vida. Timothy também é conhecido
por amigos de infância como Tim ou
Timmo,

podendo

designação

ao

relacionar-se
timo,

tal

glândula

localizada perto do coração, cujas
funções

ainda

definitivamente

não

estabelecidas,

foram
Fig. 133

que

cresce nos primeiros meses de vida e
reduz-se a partir do segundo ano, até quase desaparecer. Assim, o protagonista e a
criança que lhe surge a todo instante podem, simbolicamente, remeter a estas
questões, permitindo estudos de ordem psicológica profunda.
A arte de Oscar Zarate utiliza pintura com traços de contorno e figuras
estilizadas na proporção real, com desenhos similares aos esboços comumente
utilizados

em

rafes

publicitários,

provavelmente

remetendo

à

profissão

do

protagonista. Para narrar os flash-backs de Tim foi utilizada uma técnica em que,
quanto mais longínqua a lembrança, mais as cores se tornam desbotadas, opacas,
simulando um enevoar que acometeria as pessoas ao tentarem se lembrar de fatos
passados (fig. 133). Assim, a função dos desenhos e da cor em A Small Killing
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também é de ordem informacional, não apenas gratuita, mas elaborada com funções
específicas.
Enfim, a obra oferece muitos temas relacionados, que podem servir
especialmente em várias áreas do conhecimento humano, como Psicologia,
Sociologia, Publicidade, Arte, Letras e Semiótica aplicada.

5.4.3.5 A Febre de Urbicanda
Autores: Benoît Peeters e François Schuiten
Formato: Álbum.

A obra (fig. 134) integra a série de álbuns As
Cidades Obscuras, idealizada em 1980 para a
editora francesa Casterman, tendo seus autores
bebido em fontes culturais diversas. Em A Febre
de Urbicanda pode-se identificar a teoria de análise
dos modelos urbanos desenvolvida na Bartlett
School

of

Architecture

and

Planning,

da

Universidade de Londres. Nela desfilam dois
modelos teóricos estudados na arquitetura: o
“Paradigma da Formalidade”, que esbarra na
assepsia

total,

isolando

os

indivíduos;

e

o

Fig. 134: PEETERS; SCHUITEN (1985)

“Paradigm

a da Urbanidade”, cuja presença prima pela
continuidade e não ruptura dos espaços,
contribuindo

para

a

intercomunicação

humana (FRANCO, 2004).
A

narrativa

quadrinhística

expõe

Urbicanda como uma grande cidade fictícia
planejada, que tem como expoente maior o
“urbitecto”

Eugen

Robick,

com

forte

inclinação pelo “Paradigma da Formalidade”
e que vê seu ideário transformado ao não
conseguir solucionar a intromissão de um
cubo cujas arestas começam a crescer e se
replicar, desestruturando toda a aparente
Fig.135: PEETERS; SCHUITEN (1985: 71)
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“ordem” da megalópole. Se inicialmente o governo principia a se desesperar, a
população começa a tecer novas formas de relacionamentos entre si, diferentemente
de quando o cubo não existia, pois agora as pessoas usam suas gigantescas arestas
como

pontes,

inclusive

re-trabalhando

nelas

grafismos

e

outras

utilidades

criativamente despertadas. Robick, então, gradualmente percebe que este outro
paradigma, embora evidencie um certo caos, possui uma organização inerente, única
e necessária, que influencia diferentemente os relacionamentos dos cidadãos, o que
leva o arquiteto a repensar a questão humana e urbanística.
A arte dos desenhos segue a linha realista (fig. 135), em um preto e branco
cujos traços são extremamente detalhados, nos quais a utilização da régua e das
perspectivas reforça a questão temática da arquitetura e o desenho quase técnico.
A área de atuação deste álbum e da série em geral está intimamente ligada a
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes, Psicologia, Filosofia, Comunicação e Letras
servindo também como um rico arcabouço para os Estudos Semióticos.
5.4.3.6 Contos Bizarros
Autores: Vários
Formato: Álbum
Contos Bizarros (fig. 136) é uma edição associada a
um

departamento

Superinteressante,

administrativo
que

também

se

da
situa

revista
como

entretenimento, mas se alterna como divulgação
informacional,
Em Contos Bizarros, o tema delineado enfoca
os serial killers, recontando de forma original - e por
vezes romanceada -, suas conturbadas biografias. A
obra envolveu vários artistas de quadrinhos brasileiros,

Fig. 136: CONTOS BIZARROS (2003)

que contribuíram com pesquisas acuradas de diversas personalidades assassinas da
história. São 10 histórias em quadrinhos de variados estilos artísticos, enfocando
personagens que realmente existiram, como por exemplo, Charles Manson, que
assassinou, entre outros, a esposa do cineasta Roman Polanski. Manson, junto a
outros nomes de assassinos, tem sido uma das intrigantes personalidades com
desvios mentais, cuja mente a ciência tenta desvendar.
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Esta edição teve a colaboração, nos roteiros, de Guido Arturo Palomba,
psiquiatra forense e presidente da Academia de Medicina de São Paulo, o que atesta
a verossimilhança da Contos Bizarros. A última
história da revista, intitulada Como funciona a
mente de um serial killer (fig. 137). mesclando
fantasia e realidade, introduz um personagem
fictício -, típico das histórias de terror dos anos
de 1960 – que apresenta o Tratado Psiquiatria
Forense, de Palomba, explicando que, depois
do terceiro homicídio, qualquer assassino já
pode ser considerado um serial killer. Além
dessa

explicação,

o

roteiro

ainda

traz

apontamentos sobre a definição de psicopata e
o termo serial killer.
O trabalho tem fundamento e pode ser
utilizado nas áreas de ciências cognitivas e
humanas em geral, permitindo que os alunos
principiem a se familiarizar com conceitos
pertinentes à Psiquiatria, Psicologia, Direito e

Fig. 137: CONTOS BIZARROS
(2003)

Sociologia, ilustrando dados acerca da mente humana e seus desvios.

5.4.3.7 Hipocampo — A 3 a. ocorrência
Autor: Antonio Amaral
Formato: Álbum ou graphic novel
Amaral é um artista plástico de Teresina e também
autor de histórias em quadrinhos de temática ficcional,
transitando entre o fantástico e também o científico.
Vem publicando suas histórias em quadrinhos em
fanzines e auto-editou três álbuns, sendo que o melhor
resolvido graficamente é este, Hipocampo-A 3a.
Ocorrência (Fig. 138).
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Os quadrinhos de Amaral têm uma estética em que suas figuras se compõem
com linhas quase abstratas. As formas são reconhecíveis por detalhes, como
sinuosidades de mãos, chapéus e outros objetos, que sempre são esboçados numa
linearidade totalmente solta. Seus desenhos lembram os traços de Henfil, que não se
fecham: a gestalt visual se completa na mente do leitor. Este tipo de trabalho é típico
de quem usa mais o hemisfério direito para
executar os desenhos, similarmente à técnica
do autor francês, Beaudoin, que também seria
artista de cérebro direito, conforme apontado
por François, Jacques (2004).
Os

roteiros

de

Amaral

também

enveredam por esse viés, relacionando-se,
realmente, com o título de seu trabalho e
guardando semelhança com a funções do
hipocampo cerebral. O Hipocampo faz parte do
sistema límbico do cérebro, mais antigo que o
córtex, tendo emergido primeiramente nos
mamíferos. É justamente no sistema límbico
que são geradas as emoções e impulsos que
Fig. 1 39

ajudam a sobrevivência, além de ter outras
funções

empreendidas

pelo

tálamo,

hipotálamo, amígdalas e o hipocampo, que foi
assim batizado por se assemelhar com o corpo meio encurvado de um cavalo-marinho
(CARTER, 2003:16). O hipocampo, na verdade, é uma designação grega, que
significa cavalo-monstro-marinho, para denominar a forma curiosa destes peixes, que
encontrou eco nesta particularidade do cérebro. Esta definição, bem como a função do
hipocampo, servem bem para traduzir a obra de Amaral, cujos roteiros não são
elaborados da forma tradicional: ele explica que cria primeiramente os desenhos e as
seqüências e somente quando termina é que vai escrevendo os textos. Na escrita,
mistura falas regionais com fórmulas químicas e jargões da física, muitas vezes
aleatoriamente. (fig 139), como: “curva parabólica”, “freqüência de indutores de
partícula”, “eixo cartesiano (de morango)” etc.
Os álbuns contém histórias completas, em que cada uma pode se completar
em apenas uma só página, ou meia dúzia, dependendo, do processo criativo do autor.
Aparentemente, elas não são contínuas e são independentes. Porém, intuitivamente, o
autor criou um universo aleatório, em que as personagens se situam num universo
microcósmico, que poderia estar alojado dentro do hipocampo cerebral. Amaral expõe,
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em alguns momentos, que os personagens têm o tamanho e as particularidades de
elétrons e átomos, a maioria sendo antropomorfizado. A mistura, no roteiro, de jargões
da

ciência

com

situações

regionalistas

e

cotidianas,

dão

uma

atmosfera

caleidoscópica às histórias. A figura 140 mostra, por exemplo, uma páginas da HQ
Berilo 1, morango negro 0, em que ocorre uma partida de futebol. As personagens
são antropomorfizadas e a bola parece um átomo com seus elétrons. O texto remete
à questão do imbricamento da cientificidade e do aleatório, do poético, como se
verifica no primeiro quadrinho da referida figura:
coseno

do

fundamental

centro-avante
na

resolução

“ele sabia que a hipotenusa do

era

circular

radial do ponto de fuga do grilo, que
escondia o toque da rã, na nódoa
escarlate”.
É provável que esse texto em
off esteja transmitindo o sentimento
que permeia o “goleiro”, ao aguardar o
chute do oponente. Mas o texto,
mesclando vocábulos da matemática
(“co-seno”,

“radial”),

do

desenho

técnico (“ponto de fuga”), biologia
(“grilo”,

“rã”),

é

só

mais

uma

particularidade, que deve ser lida junto
aos

outros

textos,

incluindo,

obviamente, uma atenção especial
aos

desenhos.

elementos

Esta

fonéticos

mistura

de

oriundos

da

ciência com as imagens desenhadas
Fig. 140

de forma bastante intuitiva, podem
despertar

certas

modalidades

intercambiáveis nos hemisférios dos leitores. Se utilizado como leitura em cursos
universitários, Hipocampo, a 3ª. Ocorrência, pode ser um mediador entre o
cartesianismo metódico, e o deslumbramento intuitivo.
Assim, embora o trabalho de Amaral não tenha uma pesquisa de divulgação
científica precisa, pode ser usado em faculdades de matemática, química e biologia,
para despertar a curiosidade e pesquisa nos alunos. Ao mesmo tempo, seus desenhos
feitos de forma fluida, quando visualizados, estimulam e auxiliam no desenvolvimento
de áreas do córtex cerebral direito, enquanto os alunos lidam com seus livros teóricos
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científicos.
5.4.3.8 Flash: “O Tempo Voa
Autor: John Rozum (roteiro), Seth Fisher (arte)
Formato: Graphic Novel
A ciência tem servido à arte (e vice-versa) desde antes da física quântica ser
formulada.
A questão da divulgação científica e das
prospecções têm permeado os quadrinhos desde o
início do tema da ficção científica. A revista lançada
em 2003 O Tempo voa (fig. 141) protagonizada por
Flash, super-herói da editora DC Comics, causa
espanto por sua singularidade. A começar pela arte,
seguindo a linha clara da escola franco-belga e
influência de Geof Darrow e Winsor McCay, e
também devido ao roteiro, muito bem construído e
elaborado com bases científicas por John Rozum.
Buck Rogers, Flash Gordon, Brick Bradford, e
depois Super-Homem, O Quarteto Fantástico e
mesmo Flash da década de 1960 e 1970 refletiram o
empirismo científico daquele momento, brincando
com ele e indo ingenuamente além. O roteiro deste

Fig. 141

Flash, o tempo voa faz uma intrincada simbiose
entre as teorias de Einstein e após ele, com as relações de tempo-espaço deslizando
pela entropia e culminando na tecnologia que está começando a se tornar realidade: a
provável substituição de chips de silício por micróbios nanotecnológicos auto
geradores.
O roteiro desta história em quadrinhos reflete as teorias atuais da física, as
quais têm uma premissa ficcional simples, mas um desmembramento complexo: o que
aconteceria se apenas um humano (no caso, um piloto de avião) repentinamente, por
uma ação física além das possibilidades de explanação ao alcance da ciência atual,
fosse “colhido” em sua nave por uma força de aceleração anormal? O tempo, a partir
daquele mesmo instante, passaria mais rapidamente às pessoas da Terra, enquanto
que o piloto “voaria” diretamente para o futuro, o que poderia, em tese, causar “uma
aceleração crescente no espaço-tempo”, desencadeando o colapso do universo. Ou
seja, a energia que provém dos sóis seria muito mais rapidamente dissipada, entrando
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em equilíbrio térmico (entropia: segunda lei da termodinâmica), trazendo ao universo a
“morte térmica” em apenas alguns milênios e não bilhões e bilhões de anos, como
preconiza a ciência. Muitos roteiros antigos de quadrinhos de super-heróis versaram
sobre este tema. Porém, esta graphic novel tem dois pontos que a tornam distinta: o
“super-herói” aqui é quase um pano de fundo, ou seja, o roteiro se sustenta
independente do gênero, e as informações contidas na história estão muito melhor
abalizadas e atualizadas que as de
seus congêneres.
Assim, para se solucionar o
colapso nesta aventura, a tarefa de
Flash é tentar deter o piloto, agora
tão veloz quanto o herói, mas que,
por alguma razão, não consegue
mais diminuir sua velocidade rumo
ao

futuro,

o

que

acarretará

o

desaparecimento de tudo.
A trama traz ainda mais
alguns pontos interessantes para a
reflexão (Fig. 142): um futuro que
Flash atinge e descobre não mais
haver

heróis,

avançadas
tecidos

com

que

tecnologias
confeccionam

biotecnológicos,

e

a

percepção do tempo e dos cenários,
já que Flash e o piloto muitas vezes
aparecem

“correndo”

em

velocidades inimagináveis, acabam

Fig. 142

por dar uma sensação ao leitor de
ele estar também junto na marcha com os personagens. Os enquadramentos eleitos
pelo desenhista lembram em muito as seqüências de Little Nemo, feitas por McCay,
principalmente nas construções arquitetônicas muito similares à fase Art-Nouveau. E,
por fim, o colorido de Chris Chucry ressalta bastante os cenários detalhados do
desenhista.
Trata-se de uma revista que não somente divulga concepções científicas e
hipóteses fantásticas, mas que já são aventadas pela própria ciência oficial, e que, ao
final, traz também uma reflexão moral e pertinente ao ritmo tresloucado das
sociedades industriais contemporâneas.
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Esta obra, portanto, serve principalmente.às faculdades de ciências físicas e
biológicas.

5.4.3.9 Quantum
Autor: Srbek (roteiro), Cypriano, Muniz, Irrthum
Formato: álbum retangular meio-ofício “paisagem”
Neste álbum independente (Fig. 143), o Srbek (2001) busca uma união entre a
ficcionalidade com a filosofia existencial e a física quântica, desfilando filósofos e
pensadores como Friedrich Nietzschie, Karl
Mark e Freud (Fig. 144). Além disso, o
roteiro apresenta, em alguns momentos tais
personagens como condutores, inserindo o
próprio Srbek como coadjuvante da história,
numa metalinguagem na narrativa. O roteiro
é dividido em três partes: A miséria da
fome; Like a rolling stone e 15 minutos de
fama. Três desenhistas dividem a tarefa
Fig. 143

proposta por Srbek: Fernando
Cypriano, Leonardo Muniz e
Luciano Irrthum. Embora haja
essa divisão, a história possui
um roteiro alinear, e, de certa
forma, surreal. Ao final, aborda
também

questões

como

consumismo

o

sociais,
e

a

superficialidade dos valores.
Fig. 144

Para

haver

compreensão

uma
da

melhor
narrativa,

Srbek inicia a história num bar, sendo ele mesmo um personagem entristecido, por ter
sido deixado pela namorada. Para amenizar o estado emocional do personagem, o
dono do bar explica-lhe que “o mundo dá voltas” (SRBEK, 2001: 6). Ao sair, Srbek
inicia uma jornada metafísica, surreal e “quântica”, encontrando filósofos, pensadores,
poetas, e enveredando por caminhos fantásticos, possibilitados e escorados pela
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ciência da física quântica. A terceira parte 15 minutos de fama tem nos desenhos
expressionistas de Irrthum, uma imagética apropriada ao tema de crítica ao
consumismo desenfreado e à superficialidade em detrimento de valores mais sadios,
que as sociedades industriais criaram em seu percurso.
Quantum também demonstra algumas passagens pela ciência, com cientistas
como personagens, e questionamentos com base na virada paradigmática da física
mecânica newtoniana para a quântica. Na página 32 (Fig.145), o personagem escapa
de sentir o baque de um corpo espacial, que, ao desabar no solo, tem seu impacto
reproduzido por uma onomatopéia, que, na verdade, seria o segundo nome de Niels
Bohr, cientista que auxiliou na consolidação da mudança paradigmática da física. Na
página seguinte (Fig. 146), a pedra espacial “filosofa” com o personagem, criticando a

Fig. 145

Fig. 146

insistência humana em buscar respostas. Esta atitude leva a mudanças que operam à
revelia da vontade humana. Assim, o questionamento da “pedra”, na verdade expõe
resumidamente a diferença que havia na concepção newtoniana, em que a física era
conhecida como clássica, para a quântica.
Alem de uma obra indicada a cursos de filosofia e comunicação, se utilizada
como introdução em cursos de física, pode servir também de reflexão e inspiração
para estudos na área científica e na mudança do paradigma clássico para o quântico.
5.4.3.10 Arrependa-se, Arlequim! Disse o sr. Tiquetaque
Autor: Roy Thomas (roteiro), Alex Nino (desenho), adaptada de uma história de
Harlan Ellison (1981).
Formato: revista
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Essa história em quadrinhos abre com um texto reflexivo de Henry David Thoreau,
(Fig. 147) fazendo uma crítica à rigidez estabelecida
pelo sistema social, baseado no paradigma clássico,
no qual subsiste uma submissão compulsória dos
cidadãos às regras impostas pelos governos.
O personagem da história em quadrinhos,
que equivale a um tirano no poder, é o Sr.
Tiquetaque, que controla todos os movimentos de
cada cidadão, com a rigidez do tempo. As regras
neste mundo ficcional futurista impõem uma ditadura
do horário, em que as pessoas são obrigadas a
respeitar a rigidez do relógio, não podendo se
atrasar em compromisso algum, seja no trabalho ou
em qualquer tarefa cotidiana, sob pena de sofrerem
Fig. 147

sanções. Porém, um desses cidadãos quebra
freqüentemente as normas, como um fora da lei

anônimo, travestido de Arlequim, zombando de tudo e todos, incorrendo na maior das
infrações: chegar atrasado aos compromissos, influenciando os outros e também
exprimindo zombaria, humor e expressões emocionais enquanto os cidadãos se
assemelham a máquinas sem esboçar sentimentos.
Esta história em quadrinhos ilustra de forma apropriada a dicotomia entre o
hemisfério direito e esquerdo, pela metáfora apresentada. A rigidez comandada pelo
braço de ferro do ditador Tique-Taque se coaduna com a rigidez da porção cerebral
racional, em que tudo estaria submetido a uma ordem precisa e exata, como se o
sistema cartesiano fosse o único. Ao mesmo tempo, a aplicação das regras se justifica
pela porção central do cérebro (DE GREGORI, 1999), atuando em concomitância à
rigidez racional. Neste roteiro, percebe-se que não há espaço para a intrormissão do
novo, do criativo, pois todos os procedimentos diários são cronometrados e préplanejados. Os cidadãos são apáticos e se movem como peças da engrenagem, sem
refletir e sem expressar sentimentos. A esposa de Arlequim teme suas atitudes, mas
se porta sempre friamente, criticando suas ações. O Arlequim, por sua vez, se veste
como um palhaço, com roupas criativas e espalhafatosas, e esvoaça pelas ruas da
cidade, rindo e debochando de todos, e, o mais grave, chegando sempre atrasado a
seus compromissos. Como um péssimo exemplo para os cidadãos, ele é
implacavelmente caçado pelos soldados do sr. Tique-taque.
Ao final, ele é pego, após ser traído por sua companheira, que não concordava
com suas atitudes e “atrasos”, sofrendo uma lavagem cerebral para adequar-se ao
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sistema. A ironia ao final da história é que o próprio Sr. Tiquetaque acaba sendo
influenciado sutilmente pelas atitudes do ex-anarquista Arlequim, atrasando-se por três
minutos ao aparecer em sua sala, e, embora alertado
por

um

de

seus

súditos,

desacredita

desta

possibilidade, mandando-o ajustar seu relógio.
A arte desta história, similar ao enfoque do
roteiro, segue uma dinâmica gráfica ousada, condizente
com uma estrutura semi-anárquica, apregoada pelo
personagem Arlequim: na verdade, a diagramação solta
da história fornece uma caminhar mais fluido para o
personagem, incidindo no olhar do leitor(Fig. 148).
Pelo conteúdo dessa história em quadrinhos, a
obra pode ser utilizada em cursos de física, para
demonstrar a mudança paradoxal da ciência clássica
para a quântica, por meio da metáfora apresentada no
roteiro.

Fig. 148

5.4.3.11 Chico Bento: Nossa amiga.
Autor: Estúdios Maurício de Sousa
Formato: revista em formatinho
Mais um exemplo de que as histórias em
quadrinhos

não

são

aparentam,

apesar

de

tão

simples

serem

quanto

desenhadas.

Mesmo histórias em quadrinhos que pareçam ser
infantis, podem, além de estimular a mente de
crianças, ter interpretações outras aos adultos.
Isto pode ser verificado com essa história
em quadrinhos protagonizada pelo personagem
Chico

Bento,

e

intitulada

“Nossa

amiga”

(Fig.149). Nela, ao se enfocar no roteiro o
símbolo da bandeira do Brasil, traz-se como lema
positivista

comtiano

os

dizeres

“Ordem

Fig. 149

e

Progresso”, resumindo a utilização da racionalidade humana, mas sem indício de
fraternidade ou amor.
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A palavra “amor” figuraria no lema de Auguste Comte, tendo influenciado o
slogan da bandeira nacional:
O Amor por princípio, a Ordem por base e o Progresso por fim". As três palavras,
fundamentos de seu sistema filosófico, foram escritas com iniciais maiúsculas. Mais
tarde, o autor deu nova redação ao lema, que ficou assim: "O Amor por princípio, e a
Ordem por base; o Progresso por fim

(AMOR, ORDEM E PROGRESSO: 15

abr. 2000).
O enredo desta história em quadrinhos utiliza como protagonista uma criança
como personagem, o Chico Bento, que, inconformado
com a derrubada de uma árvore, resolve, com a
colaboração de seu primo Zé Lelé, plantar mais duas
em substituição à que foi retirada. A última página da
história (Fig. 150) mostra metaforicamente as árvores
crescendo, como parte de um país que pode continuar
e se revigorar, caso seus cidadãos colaborem com a
natureza. A metalinguagem também se apresenta ao
mostrar o último quadrinho da história como a linha
demarcatória do maior retângulo da bandeira. O verde,
de sua cor inexiste (o fundo do quadrinho é branco),
mas demonstra que voltará a aparecer, pois as cores
verdes da folhagem das árvores permanecem dentro

Fig. 150

do enquadramento, incitando o leitor a colaborar,
quanto lhe for possível, no plantio de árvores em seu país. O último quadrinho é na
verdade um quadro inicial, pois sintetiza a bandeira brasileira, que não está completa,
indiciando um reflorescer.
Como se percebe, a sucinta abordagem desta história em quadrinhos,
demonstra a riqueza simbólica que pode ser encontrada nas informações imagéticofonéticas, de forma que o ensino poderia ser muito mais rico e diferenciado do que
apenas com informações racionais e estanques, sem a intromissão da emoção, ou
então, da obra artístical.
Esta história pode ser utilizada, nas escolas de 1º. E 2º. graus, para inculcar
consciência ecológica e moral, mas também em cursos universitários, para que se
reconsiderem os conceitos cartesianos lineares e fragmentários, em contra partida aos
quânticos, alineares e sistêmicos.
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5.4.4 Quadrinhos de divulgação informacional.
5.4.4.1 A respiração e a 1a. lei da termodinâmica ou...a alma da matéria e O
Método Científico
Autores: Leopoldo De Meis e Diucênio Rangel
Formato: Álbuns
Leopoldo De Meis e Diucênio Rangel produziram duas obras que exemplificam muito
bem o diferencial existente entre livros teóricos escritos e quadrinizados. As edições
foram impressas em formato de álbum e trazem a síntese
histórica da evolução científica mental humana. São
histórias em quadrinhos coloridas de desenhos realistas
permeadas de informações factuais, tanto por meio dos
textos como das imagens. Porém, há uma combinação
quase sempre feliz das duas linguagens, que em
determinados momentos resultam numa poeticidade
plástica ímpar, diferenciando-se e ampliando de forma
única a compreensão do tema e do fundamento cientifico.
Em A respiração e a 1ª. Lei da termodinâmica ou...
a alma da matéria (fig.151), De Meis e Rangel

Fig. 151: DE MEIS; RANGEL (1998)

conceituam o universo das ciências biológicas, incluindo a química e física, desfilando
o

processo

histórico

evolutivo do conhecimento
e o desvendamento do
homem.
volume

Desfilam
o

no

pensamento

mítico grego, os registros
egípcios e babilônicos, que
propõem ser a natureza
composta por apenas três
elementos: terra, água e
ar;

Figs. 152 e 153: DE MEIS; RANGEL (1998: 18-19)
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o
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e

que
fogo
e,
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posteriormente, o filósofo Aristóteles teorizou a existência do quinto elemento, o éter;
depois, passa-se à fase dos alquimistas, seguindo pelo início das teorias científicas e
desvendando pouco a pouco os elementos químicos da natureza. A obra permeia
informações fundamentadas e abalizadas pela ciência acadêmica com uma arte
pintada em quadrinhos, pecando, porém, em determinados momentos, pelo excesso
de texto, aproximando algumas páginas do álbum daquelas dos livros ilustrados. Mas
a mistura de narrativa técnica, com um texto instigante, bem escrito, e com instantes
de poeticidade visual, torna a obra distinta de suas congêneres utilizadas em salas de
aula universitárias.
O trabalho pode ser aplicado em quaisquer áreas de aplicação nas
universidades, principalmente para disciplinas e cursos das áreas biomédicas,
incluindo Física e Química.
Já em O Método Científico, (fig. 154 e 155), os autores se empenharam em
contar como se instaurou o método científico, calcado em Descartes, na forma panvisual da história em quadrinhos. Assim, o álbum prima pela didática, que perpassa os
temores dos homens
desde

a

arte

pré-

histórica,

os

pensamentos mágicos
e

religiosos,

conclusão
empirismo,

até

a
do

praticado

durante as muitas fases
da evolução humana,
alcançando por fim o
método cartesiano (fig.
156), que promove um
avanço mais concreto e
afeito

às

Fig. 154 e 155: DE MEIS (RANGEL, 2002: Capa e p. 28)

respostas

fenomenológicas da natureza. Na obra, não só pensadores e cientistas desfilam
através de suas teorias, como aportes filosóficos colocam as questões de forma a
estabelecer um diálogo com os leitores. As imagens e o trabalho de quadrinização da
obra também empregam conceitos modernos da linguagem gráfica das histórias em
quadrinhos, alternando páginas seqüenciadas, com muitos requadramentos, com
outras em que cada página ou duas surgem com apenas uma imagem.

240

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

A narrativa é geralmente fluída, com
um texto instigante, profundo e bastante rico
em informações, pecando bem menos que o
anterior em sua estrutura quadrinhística,
explorando melhor o equilíbrio entre as
seqüências imagéticas e a condução textual
fonética.
É interessante ressaltar que este
livro, publicado com o patrocínio do CNPq,
pode ser utilizado em quaisquer áreas de
conhecimento

nas

universidades,

principalmente para disciplinas e cursos que
pedem um reconhecimento acerca do uso
da

Metodologia

Científica

e

seu

desenvolvimento histórico.
Fig. 156: DE MEIS (RANGEL, 2002: 16)

5.4.4.2 História do Universo em Quadrinhos: do surgimento do homem até a
invenção da escrita (v. 2)
Autor: Larry Gonick
Formato: Álbum e livro
Larry Gonick, além de cartunista e quadrinhista, é matemático. Seus trabalhos
envolvem intensa pesquisa, e sua intenção de
divulgar a ciência na forma de histórias em quadrinhos
o

fez

elaborar

meticulosos,

e,

alguns
ao

trabalhos

mesmo

tempo,

extremamente
muito

bem

humorados. O autor produziu diversos trabalhos na
forma de histórias em quadrinhos, pautando-se
sempre por uma pesquisa meticulosa e inserindo, em

Fig. 153: (GONICK, 1991:)

meio a seus desenhos estilizados e caricaturais, um
humor coerente com os temas desenvolvidos.
Larry Gonick transita num meio termo: em
trabalhos como A História do Universo em Quadrinhos
(fig. 157), pauta-se por uma pesquisa minuciosa
Fig. 157
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acerca dos tópicos principais da
origem

do

homem

e

seu

desenvolvimento, tudo permeado
com extremado e criativo bom
humor. Aportes teóricos menos
conhecidos

também

são

colocados pelo cartunista, que
discorre

acerca

da

teoria

da

escritora inglesa Elaine Morgan
(fig. 158), que pensou os seres
humanos

como

determinado

Fig.158: GONICK (1989: 4, detalhe)

aquáticos

momento

de

em
sua

evolução.
O diferencial que assegura certas vantagens aos quadrinhos em contraposição
a um trabalho estritamente escrito é evidenciado ainda nesta obra, quando o autor
apresenta as imagens desenhadas de homens primitivos lutando contra o frio glacial

Figs. 159 e 160 - GONICK (1991: 12-13)
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da primeira das grandes idades do gelo (fig. 159 e 160), em dois quadros maiores e
de traços fluídos, com contrastes entre a tinta preta e o fundo branco do papel, em
figuras semicaricaturais e semi-realistas, informações exclusivas aos desenhos: aos
olhos do leitor, há uma espécie de compartilhamento da cena, como se ele também
estivesse junto aos homens. Há sensações subjetivas, é lógico, que provavelmente
diferem em muito de uma descrição tecnicista. Nessas cenas, existem elementos que
demonstram a necessidade das imagens para uma apreensão distinta da informação,
caso se compare esta obra quadrinizada com
outros estudos estritamente escritos e analíticos,
feitos exclusivamente sob uma ótica racionalista e
metódica.
Ainda neste volume, Gonick coloca o papel
da mulher na sociedade e sua perda de status para
uma sociedade patriarcal, bem como a noção de
posse dos homens, como princípios que iriam
nortear para sempre suas relações sociais, a partir
do período neolítico. A última página da obra
demonstra como ocorreram os princípios da escrita
ideográfica (fig. 161).
Este álbum pode ser utilizado em várias
áreas,

como

História,

Ciências

Fig. 161

Humanas,

Linguística, Letras, Semiótica, Artes, Informação e Educação.

5.4.4.3 NeoBabelonia: a serious study in contemporary confusion
Autor: Larry Gonick
Formato: Álbum e livro
NeoBabelonia: a serious study in contemporary confusion é outro trabalho bastante
interessante de Gonick, que traduz, em quadrinhos dinâmicos e igualmente bem
humorados, a evolução cerebral e social da humanidade, bem como as questões da
elaboração das linguagens, dentre as quais, as escritas, discutindo igualmente o
distanciamento das imagens a partir do desenvolvimento dos alfabetos fonéticos. No
trabalho, o autor faz referências a teóricos como os linguistas Roman Jakobson e
Noam Chomsky, citando deste último os aportes atuais da ciência da linguagem.
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Um dos conceitos que se encontra nesta edição quadrinhizada de Gonick é o
de que o cérebro humano, desde os ancestrais da aurora do homem, desenvolve-se
com um princípio universal que lhe permite estabelecer o aparato da linguagem em
seu cérebro, de forma mimetizada e genética, a despeito de diferenças lingüísticas,
quase como se houvesse um substrato em comum - uma gramática profunda -,
inerente e estabelecida como uma faculdade inata ao cérebro. Neste NeoBabelonia: a
serious study in contemporary confusion há igualmente um capítulo destinado à
imagem e outro à informação através dos desenhos, incluindo uma explicação sobre a
quantificação desta, transposta para os bits de um computador, propondo uma

Fig. 162 e 163: GONICK (1989: 41) Fig. 30: GONICK (1989: 130-131)

instigante aproximação entre os bits necessários para formar, respectivamente, tanto
uma palavra como uma imagem (fig. 162 e 163).
Este tratado teórico em forma de história em quadrinhos, com tons de humor e
desenhos caricaturais, pode ser utilizado em várias áreas, que vão da Lingüística às
Letras, Computação, Semiótica, Artes, Informação e Educação.
Outras obras de divulgação científica de Larry Gonick podem ser encontradas,
como Introdução á computação (Gonick, Larry, 1984), Introdução à Física (Huffman, e
Gonick, 1994), e Introdução à Genética Wheelis, e Gonick, 1995).
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5.4.4.4 Two-Fisted Science
Autor: Jim Ottaviani e et alli
Formato: Livro
Jim Ottaviani, engenheiro e entusiasta dos quadrinhos, criou a GT Labs - Your
Source for Comics about Scientists, para as áreas de ciência e biografias de
cientistas, na linguagem de quadrinhos. Dentre
várias obras, encontra-se esta Two-fisted science
(fig. 164), uma edição premiada pela fundação Xeric
Award.
Já na capa da edição, a questão que
perpassa a física quântica, e que causou celeuma
entre Einstein e seus contemporâneos, se apresenta
de forma a incutir curiosidade no leitor. Para
Einstein, a situação do abandono do determinismo
pela visão quântica, especialmente por Niels Bohr, o
fez lançar a célebre frase: “Deus não joga dados
com o mundo”. Porém, para outros físicos, como o
próprio Bohr, não havia problema em se cogitar que
o universo fosse “improbabilista”. A capa reproduz a
questão, com Einstein indagando para Abraham Pais

Fig. 164

– famoso físico teórico que trabalhou no Instituto de
Estudos Avançados em Princeton, onde conviveu estreitamente com Albert Einstein se “você realmente acredita que a lua somente existe se você olhar para ela?”
(remetendo à questão quântica das micropartículas e suas “tendências” a existirem).
Na contra-capa da edição, um excerto do pensamento de Pais revela a resposta,
quando ele reflete por que Einstein, que tanto contribuiu à física moderna, permanecia
ainda atado á visão do século XIX.
Nesta obra em quadrinhos, Ottaviani traz, junto a vários autores e desenhistas,
histórias em quadrinhos acerca da física quântica, delineadas através da biografia de
vários cientistas, como Pauli, Feynman, incluindo precursores da ciência, como
Galileu. Dentre estas, a penúltima, Heavy Water, expõe os eventos políticos que
envolveram a vida de vários cientistas, como Heinsenberg, Schrodinger e Bohr,
durante a segunda guerra mundial.
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Elencam-se outras histórias em quadrinhos - cada uma com estilos distintos,
pois realizadas por diferentes desenhistas -, principalmente girando em torno da vida
Richard Feynman (fig. 165), que foi premiado
com o Nobel por resolver problemas de
eletrodinâmica, além de ter introduzido técnicas
computacionais. No álbum, a vida de Feynman
é entremeada com seus pensamentos e suas
ações: ele se comprazia em abrir cadeados que
guardavam documentos secretos, e assim o
fazia utilizando-se de formulações matemáticas
e logarítmicas, geralmente obtendo resultado. É
interessante esta faceta do cientista, pois sua
personalidade também flertava com as artes,
como se verifica nas histórias em quadrinhos
desse volume, retratando bastante a vida
pessoal do intrigante cientista.
Enfim, Two-fisted Science é um livro
quadrinhístico que explora a biografia de vários
cientistas, além de incursionar pelo pensamento

Fig. 165

quântico, o que outorga ao leitor a atmosfera daquele período, trazendo muitos
conceitos pertinentes, que podem ser co-estudados aos livros teóricos.
Esta obra seria excelente como leitura para as faculdades de física e
matemática, principalmente.
5.4.4.5 Suspended in language: Niels Bohr´s life, discoveries, and the century he
shaped
Autor: Jim Ottaviani e Leland Purvis.
Formato: Livro
A vida de Niels Bohr reflete a personalidade intrigante que
envolve a maioria dos físicos. Parece que o pensar em
termos de física, abre contextos mentais que extrapolam
qualquer outra área, apenas se igualando ao pensar
místico e/ou espiritualista. Albert Einstein, Feynman,
Capra, Hawking, Goswami, são exemplos de mentes que
perscrutam

na

física,

não

apenas

o

conhecimento
Fig. 166
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científico, mas respostas para os questionamentos da vida.
Bohr, como Capra, via o contexto dos opostos que se complementam, como
palavras-chave da formulação da mecânica quântica. Além de vários dados
pertinentes da física quântica, este volume em quadrinhos perscruta com detalhismo o
pensamento de Bohr que era ilimitado. Isto se refletia em sua vida e sua profissão: ao
proferir palestras, na maioria das vezes sua mente o levava a meandros distintos do
planejado (Abdalla, 2002), demonstrando que a mente racional linear não deve se
guiar sozinha: é preciso o complemento da mente intuitiva, direita, que Bohr também
utilizava.
O conteúdo de Suspended in language:
Niels Bohr´s life, discoveries, and the century he
shaped (fig. 166) é bem empregado, e todos os
conceitos de física quântica lá se encontram, no
trajeto percorrido de sua vida, inclusive nos
embates intelectuais com Einstein. Uma das
passagens que trazem reflexão ao leitor situa
Bohr explicando conceitos de tempo-espaço.
Ottaviani brinca com isso na própria estrutura
da linguagem dos quadrinhos: numa mesma
página, a leitura da história aciona passadopresente-futuro ao mesmo tempo. Assim, o
personagem Bohr dá um “salto” entre o terceiro
e quarto quadrinhos de uma página, saindo de
um local externo e aparecendo em seu próprio
estúdio, explicando a noção do tempo-espaço.

Fig. 167

E ele diz ao leitor: “agora você concorda que o
tempo passou”. Porém, a passagem se dá entre os quadrinhos (fig. 167), numa
metalinguagem inteligente elaborada por Ottaviani. Aqui, a estrutura e linguagem das
histórias em quadrinhos se mostram pertinentes e perfeitas para tais elucubrações
metalingüísticas: a própria física quântica, que concebe uma alinearidade temporal, e
também uma probabilística existencial das partículas, é retratada de maneira
descontraída, nesta obra.
Noutras seqüências, a explicação da teoria que dá título ao livro, se mescla
com a imaginação e inventividade dos desenhistas (fig. 168).
Uma obra que deve ser empregada em faculdades de física.
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Fig. 168

5.4.4.6 Introducing Consciousness
Autor: David Papineau e Howard Selina
Formato: Livro
A série “Introducing” (fig. 169) é editada na Inglaterra
pela Icon Books, mas também distribuída para os
Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul,
Europa e Ásia. Ela existe também com outro título: “For
beginnners”.

Possui

diversos

títulos,

que

incluem

biografias e temas pertinentes à ciência, filosofia,
linguagem, psicologia etc. A quadrinização da maioria
dos volumes, alterna textos com desenhos, e depende
dos desenhistas e/ou roteiristas.
Neste volume (fig. 170), cada página não traz
mais que um ou dois quadrinhos, com explicações
gerais que englobam todas as teorias, como o dualismo,
Fig. 169
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o materialismo, o cartesianismo (incluindo um item para a glândula pineal), o
idealismo, o behaviorismo, física clássica e quântica e a as pesquisas com tomografias

Fig. 170

Fig. 171

computadorizadas, num caleidoscópio cronológico de todas as intenções teóricas
acerca da questão da mente e da consciência humanas (fig. 171).
De certa forma, resume muitas considerações que estão explicadas nesta tese.
Pode ser utilizado nas faculdades de ciências exatas e humanas.
5.4.4.7 Introdução à Lógica Paraconsistente Anotada
Autores: João Inácio da Silva Filho e Jair Minoro
Formato: Livro
Esta obra (fig. 172) explica fluentemente toda a evolução
do processo mental lógico do homem até as atuais
tentativas de construir uma inteligência artificial.
Para essa finalidade, os autores elaboraram
personagens ficcionais baseados em pessoas próximas a
eles, excetuando-se a figura do Próf, baseado na figura
do cientista Albert Einstein (fig. 173).
Fig. 172: SILVA FILHO (2000: 32-33)
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O livro contribui para a difusão da Lógica Paraconsistente Anotada - Lógica
Paradoxal que permite o tratamento da contradição -, uma teoria fundamentada no
Brasil e assim batizada em 1976, que teve como seu fundador o matemático Newton
C. A. da Costa.
Alguns dos conceitos enfatizados neste volume são os da lógica clássica, os
paradoxos, a lógica simbólica e a lógica paraconsistente. Um dos autores do livro,
João Inácio da Silva Filho, também foi o criador de um dos precursores da inteligência
artificial, o robô Emmy, que figura igualmente como personagem no volume, e que
funciona a partir das teorias explicadas nele.

Fig. 173: SILVA FILHO (2000)

A arte da obra é uma mescla de desenhos figurativos, em preto e branco,
escaneados e depois impressos, que são adequados ao tema abordado. O trabalho
simplificado de elaboração das imagens, aliado à condução dos textos nos balões,
mantém uma narrativa instigante e clara, servindo ao propósito de informação para o
qual foi pensada.
Este tipo de livro em quadrinhos pode ter muitos benefícios para aulas sobre
Projetos e Circuitos Eletrônicos e Projetos de Engenharia Eletrônica em geral, sendo
indicado como leitura para praticamente todos os alunos de engenharia eletrônica,
pois pode facilitar-lhes a familiarização com muitos conceitos pertinentes a esta área,
bem como à de Ciência da Computação. Além disso, pode também ser aplicado nas
áreas de Lógica e Filosofia.
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5.4.4.8 Espaço-tempo e Além
Autores: Bob Toben e Fred Alan Wolf
Formato: Livro
Este livro (fig. 174) coloca em pauta algumas teorias da
física moderna (quântica) e questões filosóficas de
vanguarda. Embora a diagramação do volume não seja
exatamente a de uma história em quadrinhos, a
linguagem utilizada traz, nos desenhos cartunescos, uma
simbiose entre o texto e a imagem (fig. 175) distinta do
que se costuma encontrar em um livro teórico.
Cada

página

associa

suas

informações

textuais/imagéticas a legendas alfabéticas no rodapé, que
remetem a um glossário – este, sim, textualmente
fonético. Ao final do trabalho, os autores inserem ainda
uma bibliografia comentada com leituras complementares.

Fig. 175: TOBEN; WOLF ( 1982: 46)
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Outro trabalho interessante, de autoria de Fred Alan Wolf, é o livro em
quadrinhos Dr. Quantum's Little Book of Big Ideas: Where
science meets spirit, que está mostrado no filme Quem
somos nós. Dr. Quantum (fig. 176) foi idealizado pelo
pesquisador para facilitar as explicações tornando-as
mais atraentes. O título, inclusive, advem do apelido pelo
qual Wolf é chamado por seus companheiros de
profissão.
As áreas de aplicação a que se destina é a Física,
Ciências em geral e Filosofia.

Fig. 176

5.4.4.9 Einstein e a teoria da relatividade (As aventuras de Anselmo Curioso).
Autor: Jean-Pierre Petit.
Formato: Álbum
O autor elaborou um roteiro, utilizando Einstein como um aventureiro e investigador,
que explica os fatos da ciência, em especial, a relatividade, para personagens jovens
que interagem com ele em diversas situações.
No início da história em quadrinhos (fig.
177), o rapaz e a moça adentram um parque de
diversões

intitulado

“Cosmic

Park”,

lá

encontrando o violinista Einstein. A partir de
então, a narrativa imagética os vai conduzindo a
várias situações, em que são explicadas as
naturezas intrincadas do universo, das distâncias
estelares, da luz, e o mais importante, da relação
tempo-espaço e as dimensões, aventadas por
Albert Einstein.
A narrativa quadrinhística se vale de
desenhos em seqüência, numa exposição em
que

existem

realmente

poucos

requadros

Fig. 177

desenhados (fig. 178), no estilo mais despojado,
similar ao de Jules Feiffer e Will Eisner, em sua fase de graphic novels.
Assim, com desenhos de traços soltos, em um preto e branco sem muita
sombra, há certa “leveza” na condução do olhar do leitor, em meio ao texto que,
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embora escrito com letreramento cursivo (como se fosse manual), traz todas as
questões pertinentes à física e à ciência.
Porém, como se advertiu, dá especial atenção ao universo de Einstein, como a
noção de que a massa é igualmente
energia (fig. 179), exigindo do leitor uma
atenção tão concentrada como se fizesse
a leitura de um livro teórico de igual
assunto.
Mas, percebe-se de imediato, que
esta

é

condução

uma

obra

excelente

informacional,

para

a

auxiliando

imageticamente na fixação e entendimento
dos conceitos da física quântica e da
relatividade. Os leitores provavelmente se

Fig. 178

identificam com os personagens, jovens
adultos, como eles. E a leitura pan-visual
desta obra, é facilemnete absorvida pelos
hemisférios direito e esquerdo (já que traz
misturados

os

desenhos

e

fonemas),

auxiliando a dar “leveza” a tópicos que
costumam estar de forma científica e
cartesiana,

nos

livros

das

áreas

pertinentes.
As áreas de aplicação a que se
destina é a Física e ciências em geral.
Além disso, é curioso perceber que,

Fig. 179

na capa deste álbum, estampa-se a
seguinte informação: “Uma banda desenhada científica” – aludindo a que se trata
realmente de uma história em quadrinhos elaborada para a divulgação científica.
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5.4.4.10 Conheça Energia Nuclear.

Autor: Stephen Croall e William Rankim
Formato: Livro
A obra da coleção Conheça, concentra-se especialmente na controversa questão do
uso da Energia Nuclear (fig. 180), pesando os prós e acirrando os contras. Acusa,
inclusive, os sistemas capitalistas de inescrupulosamente
defenderem a utilização de usinas atômicas, quando, pela
informação do livro, já se sabia dos riscos que muitos
apontaram enquanto outros optaram por não aceitar.
A obra tece um estudo minucioso dos efeitos
atômicos. Portanto, ainda que datada, a perspectiva da
radioatividade e seus efeitos ainda está em pauta.
É de se salientar, porém, que a obra (bem como os outros
trabalhos desta coleção), tem um viés político, de
esquerda, bastante acentuado.
Fig. 180

Fig. 181
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De conteúdo adulto altamente instigador e complexo (fig. 181), percebe-se um
forte tom marxista, de esquerda, o que torna esta obra recomendada não somente
para os que lidam com as disciplinas da biologia, física, química, bem como para os
estudantes de política social, economistas, sociólogos e filósofos.

5.4.4.11 Saber para agir: Socorro de emergência em quadrinhos

Autor: J. Metrot e X . Emmanuelli.
Formato: Livro
Este livro em forma de tiras em quadrinhos com desenhos realistas foi idealizado para
o cidadão reconhecer as situações de perigo à saúde
humana, e aprender a agir sem causar danos às
possíveis vítimas (fig. 182).
É subdividido em sete itens: acidente; conduta a
seguir;

ventilação

e

circulação;

fraturas;

socorros

cotidianos; acidentes na cidade e diversos. Os dois
autores são doutores em medicina e as ilustrações são de
Cristian Gaty e serge Saint-Michel. A diagramação é na
forma de tiras em quadrinhos, sendo 6 a cada duas
páginas, com desenhos realistas, mas informações claras
– tanto imagéticas, como técnicas.
Aqui se apresenta uma página do segundo item,
como exemplo mesclando realismo com fantasia para facilitar
o

entendimento.

Na

primeira

tira,

insetos

Fig. 182

semi-

antropomorfizados auxiliam a explicar o processo da asfixia; nas duas seguintes,
demonstram-se técnicas para auxiliar na recuperação de pessoas que estão sofrendo
asfixia (Fig. 183).
O manual, de desenhos realistas e com explicações didáticas, pode não só
contribuir como fonte de informação e conhecimento sobre a saúde humana, bem
como servir de introdução aos cursos de medicina e enfermagem.
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Fig. 183

5.4.4.12 Projeto HQMente (ANEXO)
Autor: Gazy Andraus.
Formato: Internet e fanzine (A-4)
O projeto intenta juntar o veículo das histórias
em quadrinhos com sua divulgação utilitária e
como

premissa

de

uma

necessidade

ontológica.
O título HQMente, implica num claro
imbricamento entre o conceito de que os
quadrinhos, como todas as outras criações
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humanas, são frutos da própria elucubração, como fator de sua incessante busca pela
reunião após a ruptura com a natureza, com uma união entre os hemisférios direito e
esquerdo.
Este projeto consiste, então, na elaboração e publicação on line de várias
histórias em quadrinhos motivadas pela leitura de diversos textos de divulgação
científica, que versam a respeito principalmente da mente, do funcionamento cerebral,
e de sua analogia com os computadores e as tentativas da ciência de aprimorar a
Inteligência Artificial (ao mesmo tempo em que tenta compreender o funcionamento da
própria mente humana). A idéia surgiu após a elaboração de história em quadinhos a
partir das leituras de textos de divulgação científica, durante o intercurso de uma
disciplina de pós-graduação.
Por meio destas leituras, verificou-se uma grande variedade de autorespesquisadores que atuam em diversas áreas da ciência, desde biólogos, engenheiros,
matemáticos, cientistas em geral que expõem seus pensamentos e descobertas, bem
como prospecções, em uma rica amálgama entre metáforas e conceitos de divulgação
científica, que muitas vezes são utilizados por autores de livros ficcionais, bem como
de quadrinhos.
Devido à problemática da editoração de quadrinhos nacional no Brasil e
aproveitando as facilidades que a Internet trouxe, o projeto inicial foi o de montar uma
homepage (ou web site) simplificada, contendo várias histórias (em primeira instância
as que foram produzidas após as leituras dos textos científicos). Assim, a partir da
página inicial (fig. 184) da web site criada, o leitor/navegador da www (wide world
web) vai poder escolher dois caminhos: um que lhe informará acerca do conteúdo e
objetivo do site, e outro em que ele poderá ir direto para uma página que elenca várias
pequenas imagens inseridas em outra maior simulando um cérebro (Fig.185), a partir
das quais ele pode se redirecionar a quaisquer histórias em quadrinhos disponíveis
(Fig. 186), obtendo, por fim, mais informações delas e bibliografia dos textos
científicos que as tornaram materiais (Fig. 187).

Fig. 185
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Fig. 187

A criação das histórias em quadrinhos não pretendeu que elas fossem fiéis à
divulgação dos textos, mas sim uma livre-criação após as elucubrações mentais
originadas a partir das leituras prévias. Desta forma, tanto os textos científicos, com
suas metáforas, como os quadrinhos deles oriundos se apresentarão independentes,
porém, igualmente conduzidos por um mesmo liame que os une e os recria,
propiciando ao leitor dois modos de “ler”: o visual-imagético das histórias, e o literáriocientífico divulgacional da escrita fonética.
O ícone que abre a página principal do site
(index) foi pensado como um desenho (Fig. 188) que
mescla a forma do cérebro com o balão de
pensamento, que, na técnica da HQ, funciona como
recurso gráfico, permitindo ao leitor conhecer os
pensamentos dos personagens . Então aqui fica uma
alusão ao próprio ícone como “guia” ao leitor: ele está
adentrando seu pensamento, que é sua própria
Fig. 188

mente, sua consciência, ou seu cérebro?
Esta é também a intenção deste projeto, que

poderá ter continuidade. Ao mesmo tempo, e como resultado, foi criado o fanzine
HQMente, impresso em fotocopiadora, ajudando a divulgar o potencial do projeto (fig
189). As mesmas histórias em quadrinhos que estão no site se encontram no fanzine,
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incluindo, em suas páginas finais, um glossário contendo as sínteses informacionais e
as fontes, de cada história (fig. 190)

Fig. 189

Fig.190
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano é resultante do pó estelar. Além de pertencente à evolução dos seres
vivos da Terra, ele carrega em si os elementos idênticos contidos nas estrelas, de
onde todos os planetas vieram.
A criação do universo pressupõe uma eclosão inicial após uma grande
contração. Porém, esta teoria não exclui a possibilidade deste evento estar sempre se
repetindo.
De toda maneira, dos 15 bilhões de anos estimados, que separam a origem do
universo, aos 5 bilhões do planeta Terra, o homem seria o último na escala
cronológica, o mais “jovial”, por assim dizer. E este mesmo homem é testemunha dos
eventos do universo, mesmo os que não mais existem, dada a distância astronômica
entre as estrelas e galáxias até o sistema solar.
E, neste ciclo evolucionário, a consciência se tornou a questão principal de
toda esta viagem.
A inteligência humana se configurou a partir de um cérebro, que eclodiu em
várias etapas, desde a réptil, passando pela dos mamíferos com o sistema límbico, até
o neocórtex humano, com as divisões hemisferiais esquerda e direita.
O homem primitivo, que principiou a evoluir e se tornar ereto, a partir do
momento em que começou a descer das copas das árvores, em busca de alimento e
abrigo para fazer frente às intempéries da natureza, começou a sofrer uma mudança
em seu cérebro, graças às mutações no caminhar.
Aliada a alimentação protéica, a relocação angular do cérebro – graças ao
bipedismo -, propiciando maior incidência de raios solares, passou a alimentar e
estimular seu cérebro, que foi se amplificando.
Esta lenta passagem foi de um estado coligado à natureza, para outro, em que
“sozinho”, o homem primitivo
•

começava a se sentir “destacado”,

•

precisava se resguardar dos perigos,

•

precisava se alimentar,

•

ao mesmo tempo em que sentia uma solidão inerente, uma vaga sensação de
desatamento, similar à uma morte e renascimento,

•

quis compartilhar tal sensação com seus semelhantes.
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Esta tese trabalhou com a hipótese de que o ser humano, em face desse
“desligamento” instintivo, desenvolveu uma necessidade em criar histórias, situações
imaginativas, cujas realidades, embora inventadas, são tão verossímeis quanto a
existência por ele vivida.
Assim, no primeiro capítulo viu-se que, como parte integrante dessa psique, o
desenvolvimento

da

inteligência

humana

permitiu

que

se

desenvolvessem

possibilidades que facilitaram este caminho comunicacional
O princípio da comunicação, por gestos e grunhidos, foi se ampliando e
melhorando através de expressões gráficas nos solos, nas cavernas e no próprio
corpo. Estudos verificaram que a utilização de ferramentas rudimentares construídas
pelos primitivos era executada pela mão direita, o que estimulou o neocórtex cerebral
esquerdo, ampliando-o e estimulando-o cada vez mais.
Por outro lado, as vicissitudes da sobrevivência pediram a pronta execução
vital por parte dos homens, estimulando inicialmente a porção cerebral central
(primitiva, derivada dos répteis).
Durante os princípios dos assentamentos humanos, a partir de seu
aprendizado básico de caça, pesca, e cultivo de animais, bem como o plantio, foi
sendo desenvolvido um partilhar gregário, que se expandiu em conjunto à inteligência
e à transmissão de informações.
O sentimento de “nostalgia” não diminuía, mas a possibilidade de se suprir esta
sensação se ampliou com o desenvolvimento das expressões, incluindo o desenho e
as escritas, que inicialmente eram pictográficas: destas últimas, a síntese concebeu os
ideogramas e os fonemas, para facilitar e acelerar a transmissão de informações (além
da fala, do canto etc).
O cérebro triádico (réptil, mamífero e superior), passou a ter estimulada não
mais apenas a porção central, pragmática, mas também a hemisferial direita,
ampliando a inteligência racional (com as construções e utilizações de ferramentas) e
a hemisferial direita (com as expressões artísticas e as mitologizações com base no
inconsciente universal e coletivo).
Segundo as hipóteses desta tese, a evolução humana teve três momentos: no
primeiro, a atuação pragmática, devida ao cérebro réptil, que permitiu ao ser humano
sobreviver (instintos básicos); em segundo, o desenvolvimento do hemisfério direito, a
partir de determinado período, o que permitiu a conexão da inteligência diretamente à
fonte universal cósmica; neste período, a humanidade conheceu muitos sábios e
místicos, que auxiliaram ainda mais na ampliação deste hemisfério. Num terceiro
momento, o hemisfério esquerdo, da racionalidade, da linearidade, passou a
recrudescer, e suplantar a visão “mística” do direito. No entanto, houve, nestes
movimentos cíclicos, uma separação dos três cérebros, tornando desproporcional sua
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utilização. Isto causou toda a problemática que o homo demens e ludens, vem
sentindo.
Neste processo da pavimentação cíclica do pensamento humano, enquanto na
Idade Média grassou o exagero do misticismo, o princípio da racionalidade retornou
depois com Lutero e o protestantismo.
A partir da retomada da ciência, deu-se, desde Galileu e Copérnico, o
reconhecimento de que a Terra não mais era o centro do Universo. Isto se coadunou
ao assentamento de uma ciência mecânica e então cartesiana, juntamente com uma
exacerbação da racionalidade e da ciência, culminando numa expulsão da
subjetividade e expressividade humanas, que seriam empecilhos para uma visão
acertada do reconhecimento científico.
Nesta tese, para que se compreendam as razões e importância da
ficcionalidade, da imaginação, do imagético, enfim, da condição humana, e como o
pensamento estritamente racionalizado que foi se desenvolvendo, atrapalhou a
aceitação destes conteúdos de carga psíquica, desenvolveu-se um enunciado sobre a
forma como o pensamento científico se deu, indo de um paradigma até outro que se
percebe refletir na atualidade. Para tanto, no segundo capítulo, dividido em duas
partes, demonstrou-se que, durante a ciência da física clássica, o pensar abstraia a
expressividade humana, a subjetividade, que se acreditava poder ser apartada no
elaborar cientificista.
A evolução científica, resultante de uma mente triádica, que estava
despertando e desenvolvendo suas possibilidades, triunfou sobre o misticismo, que
também auxiliava no desenvolvimento do hemisfério direito. Ambos, frutos de um
processamento dual hemisferial, não poderiam estar em desequilíbrio, incluindo a
porção central do cérebro, que auxiliaria nesta comunhão triádica.
Com isso, a própria escritura fonética racional deixou a retórica, a poeticidade,
as artes de lado, como expressões não válidas ao engrandecimento do modus
operandi científico. O hemisfério esquerdo, assim, pôde se expandir mais ainda,
enquanto o “obscuro” hemisfério direito ficou com seus fantasmas, medos, temores, e
arroubos de expressão. Neste percalço, afinal, a partir do fim do século XIX e início do
século XX, em meio à efervescência de novas descobertas, houve o advento da
questão referente ao inconsciente, de Freud, ao mesmo tempo em que Albert Einstein
acelerou novas mudanças que se vislumbravam na ciência, causando modificações
enormes nas teorias científicas, antes tidas como irretocáveis. Assim, embora os
sonhos e os aspectos “escondidos” da mente tivessem ganhado reforço, ainda a
cientificidade lógica era a mais importante. Einstein teceu a teoria da relatividade,
como um primeiro impacto nas certezas antes absolutas do pensamento mecânico e
cartesiano: a mecânica de Newton previa que para toda ação existe uma reação de
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mesma intensidade, e que tudo no universo obedece a uma lógica maquinal, enquanto
que o pensamento de Descartes atribui uma divisão entre o “ser” e a ”coisa”.
Porém, o cartesianismo floresceu, dentro de uma visão que se distanciou, de
certa forma, da religiosidade que acompanhava o pensamento original de Descartes.
Foi um reducionismo que cresceu e se solidificou, trazendo uma percepção
fragmentada do funcionamento das leis da natureza e do universo. O homem, para a
ciência cartesiana e newtoniana, era parte de uma engrenagem, mas que poderia
apenas observar e agir, acreditando não poder manifestar emoções. Assim, pensando
que a subjetividade poderia estar fora das pesquisas, o ser humano foi pelo caminho
próprio a uma mente unilateral: este mesmo caminhar amplificou o hemisfério
esquerdo, e diminuiu a atividade do direito por falta de uso.
Mas, aliada à teoria de Einstein, outra revelação, deflagrada por cientistas
como Heinsenberg e Bohr, puseram abaixo a noção de certezas absolutas: a luz,
descobriu-se, não é “inteira” como se pensava, mas vem em “pacotes”, o que se
denominou de quanta; além disso, a própria luz coadunava-se com a fórmula de
Einsten: E = M.C2, ou seja, a energia teria uma massa. Descobriu-se, também, que, os
gregos estavam corretos na acepção dos átomos: havia espaço entre eles, embora
não fossem constituídos de formas geométricas. Na verdade, o maior impacto de
todas estas descobertas se deu com os experimentos que denunciaram ser, as micropartículas atômicas, corpúsculos e também ondas que se irradiavam. Isto atormentou
os físicos, até que se conseguiu aceitar o fato, inclusive, de que a posição do átomo e
sua configuração como onda ou partícula dependeria do momento “eleito” pelo
pesquisador para fazer a medição. Ou seja, a mente humana interferiria na análise,
independente de se buscar um afastamento da subjetividade.
Buscando confirmar os elementos acima, ainda no segundo capítulo da tese foi
mostrado como o elaborar científico modificou seu paradigma, de uma visão simplista,
na qual que se baseavam a lei newtoniana da ação e reação e o pensamento linear
cartesiano, para uma visão inicialmente difícil de ser aceita, em que a descrição da
realidade se torna um paradoxo sistêmico: a luz é também matéria, e vice-versa. Viuse que, a partir daí, a interferência (subjetiva) do homem é que definiria o momentum e
a situação dos elementos que se escolhiam para os estudos científicos: o tempoespaço e a posição de, ou uma partícula sub-atômica, ou a mesma como possibilidade
quântica, existiriam somente após a definição estipulada pelo fenômeno humano.
Dessa forma, caía de vez o paradigma de uma ciência em que o universo fosse
uma máquina estanque, e de que o homem pudesse analisá-lo apenas com sua
racionalidade.
Por fim, encerrando o segundo capítulo, elucidou-se, além das questões
relativas às mudanças de paradigma científico, como se deram os movimentos de
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pesquisa acerca do cérebro humano, dados fundamentais para se situar o objetivo
desta tese.
O final do século XX conheceu a pesquisa na área do cérebro, com novas
descobertas acerca do aparato mental e da cognição, alavancadas principalmente
pelos experimentos e operações de corte do corpo caloso, dividindo os hemisférios,
por causa dos pacientes de epilepsia. Igualmente, a tecnologia, melhorada com a
computação, passou a permitir a fotografia do cérebro no instante em que ele executa
suas ações: a tomografia computadorizada começou a permitir a análise do
pensamento humano em todas as vertentes. Por causa da tecnologia, descobriu-se
que, por exemplo, ao se fotografar o cérebro em plena atividade, pode-se verificar
quais as áreas estimuladas, dependendo da atividade solicitada. O funcionamento dos
hemisférios já é, então, bem conhecido e as funções de cada um, graças à tomografia,
permitem saber que o esquerdo responde realmente aos fatores racionais. Ele lê, por
exemplo, os fonemas, enquanto o hemisfério direito atua ao ver imagens e ao ler os
ideogramas chineses. Além disso, é o responsável pelas emoções e pela
religiosidade. O hemisfério esquerdo, verificou-se então, responde pela leitura dos
fonemas e pelo exercício racional do pensamento. Já o direito, se ativa principalmente
ao ver imagens e ao se deparar com as expressões artísticas humanas. O direito, por
assim dizer, não racionaliza, mas vê “holisticamente”.
Obviamente, há um cruzamento heurístico no cérebro de uma pessoa que não
teve seu corpo caloso cindido, mas não se nega que os hemisférios têm desempenhos
distintos, variando ainda, de acordo com o gênero sexual, e até com culturas distintas.
Por causa destas mudanças paradigmáticas – da física clássica para a quântica, em
que tudo é relativo, baseado em incertezas –, e das descobertas acerca do aparato
cerebral, em que se descobriu também que a mente não se estanca, sendo
neuroplástica -, o fator humano, sua expressividade e inventividade não podem mais
ser separados do fazer científico: ciência e arte, em realidade, fazem parte de um
sistema integrativo, e ambas, por serem partes de uma interferência humana, são
igualmente válidas.
Assim, viu-se que o cérebro humano não é apenas um complexo material, mas
também um elemento fundamental, passível de questionamentos que podem levar até
a se diagnosticá-lo não apenas como o mais importante objeto para a existência
humana, mas igualmente a possibilidade de ser um aparato, contrariamente ao que se
estipula, moldado por uma mente imaterial. A mente possui uma plasticidade, uma
maleabilidade, e, contrariamente ao que se supunha, o avançar da idade não
representa necessariamente uma diminuição da capacidade cerebral. Se houver
utilização constante, a mente se torna mais amplificada.
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No terceiro capítulo, defendeu-se que o sistema educacional, embora tenha
seguido o paradigma racional, cartesiano, não se atualizou na mesma medida em que
os paradigmas da ciência se modificaram. Esta falta de sincronia, inclusive, causou
desequilíbrios naturais estimulados por uma ação cartesiana humana, que não levava
em conta os impactos de suas ações e que também se revertiam em sua psique,
desequilibrando sua mente. Assim, o sistema de ensino, em todos os seus níveis,
continua aplicando uma metodologia baseada numa ciência fragmentária, que não
contempla o fator humano, o emocional, sua interação, sua psique, suas expressões,
suas necessidades inerentes em criar e fantasiar - buscando um retorno às origens -,
mesmo que não se tenha consciência de como seria este reatamento.
Embora a física quântica já admita a intervenção do homem na condução de
suas teorias e acontecimentos, o sistema acadêmico aplica sua didática de forma
cartesiana, racionalmente isolada, estanque, linear, não contemplando a mente
sistêmica, utilizando-se principalmente de teorias de escrita fonética científicas, e
quase nada de lúdico, de artístico, que envolva também o hemisfério direito. Este
hemisfério tem utilidade preponderante, pois possui conhecimentos não verbais,
intuitivos, de origem cósmica – a mesma origem do homem.
A cisão que permanece na mente do homem permite que os governos atuem
de forma isolada e pragmática (práxis e ação, e obtenção de dinheiro), enquanto os
sistemas da sociedade, para que as tecnologias funcionem, são acionados por um
fazer racional, estanque e separatista, que não contempla o todo, empregando a
grande massa populacional como funcionários regrados, que servem aos sistemas
como autômatos, desenvolvendo quase que exclusivamente o hemisfério esquerdo. O
direito é utilizado de forma isolada, em seus poucos momentos de lazer, causando
mais males do que se possa supor, já que ausente de uma consciência sistêmica.
Enquanto isso, o sistema educacional, em especial o universitário, continua
aplicando a metodologia cartesiana, desenvolvendo apenas o hemisfério racional dos
alunos e futuros profissionais.
Este pensamento se sucedeu e se espalhou no processo educacional, como
parte integrante do pensamento ocidental e racional. Assim, nas escolas e
universidades, o foco no estritamente racional manteve de fora a subjetividade, e esta,
por ser emotiva, também fazia com que as expressões artísticas não integrassem os
conheceres ditos científicos. Esta tese partiu da premissa de que é necessário
atualizar

esta

deficiência

na

integração

das

tarefas

nas

sociedades.

Nas

universidades, o ensino não pode mais permanecer assincrônico aos novos
paradigmas: é necessário desenvolver o hemisfério direito igualmente, estimulando os
alunos a se integrarem na sociedade de forma profissional, mas também fraternal,
sabendo refletir (hemisfério esquerdo), sabendo sentir (hemisfério direito), e sabendo
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aplicar (porção central). O ensino não pode prescindir de outros métodos, outras
metodologias, que haviam sido postas de fora, por não serem “científicas”. A literatura
estritamente fonética racional não é capaz de estimular outras áreas do cérebro, que
se ativam por outros meios.
Para as premissas apontadas no capítulo, e em defesa de que, por ser a visão
um dos mais importantes órgãos para os sentidos humanos, apontou-se a
necessidade de se resgatar a subjetividade expressiva e a criatividade imaginativa,
pois fundamentais à ontologia humana, a fim de trazer à tona uma interação vivencial
sistêmica, e não mais fragmentária e mental monista.
A imagem é importante, pois aciona uma grande área do cérebro, sendo que
os seres humanos são muito visuais. Porém, como se viu até o terceiro capítulo da
tese, no desenvolvimento da ciência cartesiana, o desenho teve diminuída (ou
ignorada) sua complexidade informacional.
As histórias em quadrinhos, expressões que evoluíram da necessidade
humana de narrar suas histórias, imaginárias ou não, e que existem desde os
primórdios da humanidade – como a representação da figura humana, ou desenhos
que são reproduções de concepções mentais míticas e místicas, – fizeram-se objetos
de comunicação e arte, principalmente graças à possibilidade tecnológica da
reprodutibilidade e dos jornais. Porém, no processo científico educacional,
descompassado das descobertas quânticas, os quadrinhos, justamente por serem
feitos de desenhos – que para a mente racional não têm o valor da escrita fonética -,
não puderam ser reunidos às metodologias educacionais e até foram escorraçados e
perseguidos, pois, diziam seus detratores, instigavam a preguiça mental.
Por isso, no capítulo 4 – Imagem: escrita e desenho -, teceu-se a importância
da imagem, e do desenrolar do processo que levou à invenção dos fonemas e
ideogramas. Além disso, este capítulo deu atenção especial ao desenho e à função
que ele toma no processo informacional, já que, como se colocou na tese, a
racionalidade privilegiou a escrita em detrimento da imagem. Para se compreender a
importância que esta visão ofereceu - com base no desenvolvimento hemisferial
esquerdo, em detrimento ao direito, no que se refere ao ensino acadêmico –, basta se
perceber como as histórias em quadrinhos foram relegadas no processo educacional.
No capítulo seguinte, mostrou-se que as histórias em quadrinhos não existem
apenas para o público infantil: como todas as expressões humanas, elas também
existem para os adultos. E a realização de histórias em quadrinhos também não se
estanca em produções industriais. Como quaisquer expressões artísticas, quer seja o
cinema, a fotografia, a pintura etc, as histórias em quadrinhos também se apresentam
na modalidade autoral, além de, similar à literatura escrita, expressarem-se em
diversos gêneros narrativos e/ou literários.
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Há um detalhe a mais, nas histórias em quadrinhos: a sua pan-visualidade, em
que coexistem desenhos em seqüência com literatura escrita, é até hoje, pouco
estudada. Seu valor reside na mnemonização mais precisa, devido aos desenhos que
são retidos no hemisfério direito, e à sua estrutura quântica: cada página possui várias
cenas que se complementam, em que o olhar do leitor perscruta todas ao mesmo
tempo e, ainda que sua visão central focalize quadro a quadro, sua visão periférica
acaba por visualizar involuntariamente o “passado” e “futuro” nos quadrinhos das
páginas. Estas possibilidades transparecem na necessidade humana de compartilhar
narrativas ficcionais e míticas, e ainda mais nas histórias em quadrinhos. Além disso,
os desenhos são realizados por autores que impõem seus estilos pessoais. Os traços
são elaborados numa interação entre hemisfério esquerdo e direito do autor, que vai
reverberar na mente do leitor, como a música o faz.
Assim, se agora, com as reformulações dos conceitos científicos e as novas
descobertas da ciência cognitiva, está se verificando que a mente humana precisa
trabalhar e ser incentivada de forma sistêmica; é necessário unir o ensino racional e
“frio”, que não contempla a visão do todo, às artes. Para tanto, - já que o desenho, em
si, possui informação que “alimenta” o hemisfério direito e a espécie humana necessita
comungar narrativas ficcionais que buscam reatá-la a uma natureza da qual já foi
conectada -, as histórias em quadrinhos, como um desses elementos, pode muito bem
ser utilizada na metodologia educacional, principalmente universitária, de forma
profícua, auxiliando nesta união triádica dos hemisférios direito-esquerdo, e central.
A imagem é imperativa, pois, como se viu, a visão é um dos sentidos mais
importantes não só para a sobrevivência, como para o estado de conscientização, que
pode se dar também por meio da imaginação. A ficcionalidade e a imaginação não são
meros atributos, e, sim, mecanismos que a psique humana angariou, no processo de
destacamento da natureza. A narração mítica, longe de ser apenas um passatempo,
tem como premissa estabilizar a mente, e estabelecer uma ponte entre a realidade
tridimensional e as outras realidades, que coexistem como parte integrante do homem,
já que é um observador que age e interfere com sua subjetividade.
Mas graças, tanto a esta nova postura de se repensar a mente humana, como
as novas descobertas científicas, em especial, deflagradas pela relatividade do
espaço-tempo e da concepção de Einstein de que matéria é energia, um novo
paradigma estava se formatando. Graças à concepção da dualidade das micropartículas e da improbabilidade quântica, uma nova abertura estava se fazendo na
mente humana. Devido às descobertas da física quântica, a tecnologia possibilitou
aparatos científicos mais acurados e o cérebro começou a ser mais bem destrinchado.
Ora, se o ser humano necessita da imaginação e da ficcionalidade para a
manutenção de sua psique, já que a desconexão à natureza primordial é por ele
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percebida de forma contundente; e se, apesar de ter desenvolvido em etapas as
funções cerebrais triádicas, haver preponderado no racionalismo linear, excludente e
fragmentário – que, porém, coíbe uma visão sistêmica, é natural que tenha havido um
desequilíbrio na relação humano/natureza externa. Isto se verifica pelo estado a que a
humanidade se encontra: mazelas de ordem psíquica e desequilíbrios ecossistêmicos,
deflagrados pela atuação unilateral cartesiana.
Assim, enquanto na educação o racionalismo impera, sem conexão com os
anseios subjetivos humanos – e que influenciam no modus operandi como apontado
pela física quântica -, na vida cotidiana, a busca desenfreada para preencher esta
dicotomia por meio de subterfúgios que alimentam prazeres, mas também
ficcionalidade, não encontra eco na educação (e vice-versa).
Assim, amputadas estas duas partes, e conduzidas pela porção central
pragmática, o resultado só poderia ser o que se verifica: as mazelas internas, que
engatilham as externas (com desequilíbrios, atritos, guerras etc).
Como, então, a interação do processo mental é desejada, e as artes
retroalimentam a busca interna humana pelo retorno ao “paraíso”, e, sabendo-se que a
atuação e pensamento do homem elegem o estado da matéria física, é preciso uma
inserção das artes, como expressões humanas de necessidade ontológicas, a uma
educação não mais fragmentária.
Se as imagens ativam o hemisfério direito, que é o criativo, o intuitivo; e as
histórias em quadrinhos são parte de um processo expressivo que caminha desde a
pré-história, mas também desde que o ser humano começa a aprender a ver, é
categórico que se passe a utilizá-las na educação. E não somente no processo
educacional básico, já que, por ser a mente neuroplástica, o adulto está também
sujeito às influências de tudo o que existe ou é criado e elaborado. Dessa forma, uma
educação universitária, que não mais privilegie a informação estritamente racional,
necessita de recursos outros, que podem ser por meio da utilização, além dos livros,
das histórias em quadrinhos, já que estas não existem apenas ao público infantil.
Como quaisquer expressões de arte, os quadrinhos são elaborados por causa
do imperativo ontológico: o homem necessita criar narrativas, ficcionalidades, que o
ajudem a comungar com o próximo. E também, muitos autores de histórias em
quadrinhos produzem suas obras justamente para que seus semelhantes de mesma
faixa etária compartilhem de seus desígnios. As histórias em quadrinhos, sendo
elaboradas com uma mixagem de signos desenhados, e fonemas, também trazem
uma informação sui generis, que atua em ambos os canais hemisferiais: no esquerdo,
por causa dos textos, e no direito, devido aos desenhos.
Ora, se já se sabe que o homem não é apenas um componente de uma
“máquina”, e que tem sentimentos, e que seu olhar e seu pensar afetam a existência,
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uma educação que não contemple igualmente este viés, é uma educação que fadaria
a humanidade a um colapso. Uma existência dicotômica, em que a vida profissional e
educacional se regulariza por um sistema apenas racional, e em que apenas os
momentos de descanso são deixados para o artístico e emocional, cria uma mente
cindida, esquizofrênica, que se reverbera no próprio tecido social.
As histórias em quadrinhos, como elementos constitutivos dessa nova busca
sistêmica educacional, não seriam a única e redentora salvação. Porém, como parte
integrante da psique humana, e por trazer desenhos, que são elaborados por mentes
autorais, possibilitam que a mente se apraze na leitura, se informe de conteúdo não
apenas fonético, mas também imagético. Uma mente como essa, que comece a
refletir de forma sistêmica, que “sinta” emoção ao ler as narrativas, e se articule com o
próprio educador (que também vai se sensibilizando com este novo aporte, este novo
elemento), vai se modificando, vai se inteirando de um universo maior, e que não
opera de forma estanque, ou apenas racionalizado. Mas que se comove, que aprende
a partilhar seu conteúdo, suas informações, seus temores. Que aprende a questionar
os valores, a forma com que o sistema se construiu, com base apenas na mente
unilateral, que vê nos gráficos das medições capitalistas os únicos e principais índices
da existência, como se fossem os essenciais - da mesma forma como se acreditava
que a terra era o centro do universo, ou que o hemisfério cerebral esquerdo era o
“dominante”. Uma mente assim, questionadora, começa a modificar seus conceitos, e
a se aperceber como vê o mundo, não apenas de forma racionalizada, incluindo uma
maneira nova que integre o hemisfério direito, aflorando nele certos atributos que até
agora, ou não foram deflagrados, ou, então, foram boicotados até seu definhamento
por falta de uso.
O hemisfério direito, sendo um duto pelo qual provêm informações em nível
quântico, de forma sistêmica, mas não esclarecida – pois esta é a tarefa do hemisfério
esquerdo – poderia, se pudesse atuar em proporção similar aos outros dois (esquerdo
e porção central), deflagrar sentidos ainda jamais vislumbrados, e que só puderam ser
explorados por meio de testes e experimentos químicos, como os que eram realizados
nas décadas de 1970, com drogas alucinógenas.
Na verdade, uma mente assim, sistêmica, afronta o poder regulado, que se
criou com base na formatação do racional e do cérebro central, e que se “alimenta” e
sobrevive “pisando” a cabeça hemisferial direita, subjugando a criatividade, o novo, o
que não se conhece. A razão é racional e direta: o cérebro racional teme o novo.
Teme ser destituído de um poder que se fez centralizador e castrador. Pois é uma
mente esquizofrênica, se arrogando ao título de Sol, enquanto é apenas uma Lua,
parte de um tríptico, um sistema triádico (Sol, Terra, Lua), como o são as três micropartículas básicas: o elétron, o nêutron e o próton.
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O poder racional e o da palavra, estritamente fonética e racionalizada,
esmagaram a informação imagética não linear, quântica, sistêmica, da imagem, da
arte, da liberdade de se ir e vir aos universos paralelos que existem, quantificados.
Uma mente racional, estancada (cooptada pelo pragmatismo da central, e vice-versa),
impede o desagrilhoar da mente sistematizada, universal, cósmica, e que também se
torna fraterna, pois rompe todas as limitações e fronteiras.
Uma integração equânime entre as três partes do cérebro poderia, assim,
trazer um entendimento muito superior ao que o homo-sapiens-demens se acostumou.
Integrando em si esta nova forma de ver-pensar, com o auxílio de várias
modalidades expressivas integradas, como as histórias em quadrinhos de divulgação
científica, mas com um viés emocional, este homo-sapiens-demens poderia se tornar
também o homo-sapiens-demens-ludens...mas talvez não só: talvez, ainda, desta
imbricação quântico-mental, resulte, após esta junção, um novo homem, o homosapiens-demens-ludens-cosmo, que não mais estaria envolto com problemas
fragmentados e limitantes, mas sim, envolto a novos conheceres e empreitadas
ilimitadas e fraternas, de uma forma que ainda não se pode aventar: pois aí, o
processo intuitivo oriundo do hemisfério direito, aliado à atividade explanatória do
esquerdo, posta em atividade pela central, seria de outra ordem e ciclagem cerebrais,
talvez ainda nem de longe vislumbradas pela ciência.

Fig. 191: Arte de Gazy Andraus
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Projeto HQMente.
O fanzine impresso do Projeto HQMente pode ser visualizado aqui, na íntegra, como
foi impresso em fotocópias. Para a capa utilizou-se papel amarelo, enquanto para o
miolo, papel branco, totalizando 32 páginas, no tamanho meio-ofício (A-5).
No fanzine há um texto de abertura explicando o projeto, e ao final, um
glossário completo que remete e referencia as histórias em quadrinhos produzidas
para o projeto.
Este

mesmo

material

se

encontra

no

site

http://www.geocities.com/gazyandraus, excetuando-se o texto de abertura que difere
do impresso. Além disso, no final dessa seção de anexos está adicionada a carta que
foi enviada encartada ao fanzine, para os que adquiriram uma exemplar. A venda ou
troca foi feita por correio.
Ainda, nesta seção, foram inseridas duas resenhas críticas sobre o fanzine,
uma no jornal de Petrópolis (fig.1) e outra no site UniversoHQ (fig, 2), com o intuito de
se demonstrar que houve certa repercussão do projeto, o que corrobora uma
revalorização das histórias em quadrinhos como meio informacional imagético
relevante culturalmente.

Fig. 1: divulgação do fanzine HQMente no site UniversoHQ
(http://www.universohq.com/quadrinhos/2003/n22122003_04.cfm)
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Fig. 2: divulgação do fanzine HQMente no Jornal tribuna de Petrópolis, do Rio de Janeiro, em 18/01/2004.
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A seguir, o fanzine, na íntegra:

Fig. 3. Capa e última capa do fanzine impresso HQMente

Fig. 4. Páginas 2 e 3 do fanzine impresso HQMente
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A seguir, o texto que se encontra na página 3 do fanzine:

HQMente
Pergunte a qualquer pessoa se ela sabe do que é feito o
mundo físico, e é bem provável que ela responda: “matéria e
energia”1.

Atualmente, o ser humano sabe que tudo é energia: a matéria
também o é, pois em estado de vibração mais lento. Assim, as informações da física
quântica abalaram a estrutura paradigmática anterior, mexendo na consciência humana
(principalmente a ocidental). O mais espantoso de tudo é que, apesar deste farto conhecimento, e
sabendo que todas as coisas são inter-relacionadas, o ser humano ainda não consegue se desprender
de um modo semi-autômato de conviver neste planeta. Semi-autômato, pois nem de longe há o tão
alardeado livre-arbítrio em instância plena. O gene humano (somado à “incidental” cultura e influência
de seu meio) ainda é responsável por uma parcela do que será o homem ou mulher e sua atitude no
orbe planetário.
Esta aparente contradição pode ser a ignipotência que aciona o humano em suas todas vertentes de
expressão (e um outro estado de livre-arbítrio), incluindo-se aí a pesquisa científica e as artes, das
quais fazem parte as hq (histórias em quadrinhos). O que é passado daí, de geração em geração, e
atualmente com mais ímpeto através da tecnologia da wide world web, talvez se coligue ao memetismo
do biólogo Richad Dawkins, e a coisa toda se amalgame ao pensamento racional da escrita fonética
(hemisfério cerebral esquerdo) e escrita ideogramática dos chineses, e parte dos japoneses
(hemisfério direito): os três cérebros de MacLean, que abarca o reptiliano (coordenando instintos
básicos, senso-motor e territorial), o complexo límbico (permite a conceituação metafórica) e o
neocortex (o raciocínio) são atestados por Waldemar de Gregori que crê estarem em conjunção com
as três partículas elementais do átomo (próton, nêutron e elétron), fazendo-nos concluir que muito
mais há por se estudar. Na verdade, as questões que envolvem o cérebro e suas qualidades (ciência
cognitiva) são, em instância atual, o que mais movem a curiosidade dos cientistas, que buscam, através
deste devendamento funcional cognitivo, aprimorar uma mente artificial (IA) que se equipare a do
homem. Por essa e outras razões, têm sido estudados os cérebros (tendo começado com mais
profundidade com os casos de epilepsia e os split brain), verificando-se atualmente através de
fotografias por SPECT (Single-Photon Emission Computerized Tomography – Tomografia
Computadorizada por emissão de Fóton Único) as respostas dadas em áreas distintas do cérebro. Foi
graças a este tipo de inferência que se pôde descobrir “que a leitura do chinês requer, para a

identificação de seus morfemas-caracteres, uma alocação de funções cerebrais, localizadas entre os
hemisférios cerebrais direito e esquerdo, um tanto diferente daquela que os leitores da Europa
Ocidental e os leitores de alfabetos fonéticos orientais usam para a identificação de palavras2”. Será
que isto demonstra que a cultura ocidental, estratificada pela valorização cada vez maior do
racionalismo cartesiano, tendo subrepticiamente excluído a palavra não racional3, passou a acelerar
um desenvolvimento que tenha posto em supremacia um status quo que impere por um fraternalismo
frágil e uma frieza quase ortodoxa, herança vingativa do despotismo cristão medieval (que possui
mesclas de paganismo em suas manipulações doutrinárias)? Mas o pensamento “religioso” taoísta e
hinduista professa um grau de deslumbramento arquetípico místico que resvalou nas ciências, através
das pesquisas também de Thimoty Leary e então Frijof Capra. Não se sabe quase nada da essência
mental, embora cada vez mais, e paradoxalmente, as descobertas estejam atomizando em escalas
quânticas as descobertas da ciência pós-empírica.

1
2
3

BEKENSTEIN, Jacob. D. Informação no Universo Holográfico. In Scientific American – Brasil. Ano 2, n. 16. São Paulo: Ediouro, Segmento-Duetto Editorial Ltda, setembro de 2003, p. 43.
SAENGER, PAUL. A separação entre palavras e a fisiologia da leitura . In David R. OLSON e Nancy TORRANCE, Cultura Escrita e Oralidade, São Paulo, Ática, 1995.
GRASSI, Ernesto. Poder da imagem, impotência da palavra racional: em defesa da retórica. São Paulo: Duas Cidades, 1978.
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Para polemizar ainda mais, aponto a questão dada pelo físico indiano Amit Goswami, que crê em
sentido inverso ao padrão científico, que a mente é o fator primordial do cérebro, e não o contrário.
Esta edição alternativa que você tem em mãos foi montada após o site de meu projeto HQMente,
solavancado a partir de leituras de divulgação científica, na disciplina de pós-graduação A MENTE E
A MÁQUINA—Leituras em Inteligência Artificial e Comunicações oferecida pelo Prof. Dr. Fredric M.
Litto, no primeiro semestre de 2003, na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de
São Paulo (USP), que resultou nestas HQ recriadas livremente. O título faz uma ponte entre as HQ e
as incursões do tema principal que permeia os textos: a mente e os processos que a fazem ser como é.
O objetivo é o mesmo da ciência: mostrar uma defesa para uma tese: se a mente racional cientificista
precisa a todo tempo de metáforas e invenções para compreender (e se fazer compreender) melhor,
a arte manifesta, como dizia Carl G. Jung, antecipa do psíquico coisas e fatos que se estratificarão de
alguma forma no plano da mente tridimensional, o que faz com que ambos os hemisférios cerebrais
“dialoguem”: se para a ciência (a mente racional-esquerda), a imagem, a fantasia, a ficção acabam
involuntariamente sendo necessárias, então para a mente artística (imagético-intuitiva-direita), o
entendimento do que ela pretendeu é imprescindível para novas direções mais seguras da mente
racional (uma complementando a outra: o lado cientista precisa do artista, e vice-versa).
Um conselho: leia as hq antes de se reportar ao glossário final, para que sua imaginação se “esforce”
mais. Quanto à frase que abre este texto, gostaria de finalizar com uma continuação dela, para que
você se conscientize que informação é realmente tudo o que permeia todas as coisas (seria
“informação” o estado “bruto” a que os religiosos denominam Deus?):

(...) uma tendência atual iniciada por John A.Wheeler, da Princeton University, é olhar o mundo
físico como composto de informação, onde a energia e a matéria são incidentais.4”

Gazy Andraus (gazyandraus@yahoo.com ; gazy@usp.br)
Material home: Rua Jacob Emerick, 458, ap. 805, Centro, CEP: 11310-070, São Vicente – SP, Brazil.
Tel: (13) 34685944.
Doutorando em Ciências da Informação e Documentação pela ECA-USP sob orientação do Prof. Dr. Waldomiro
Vergueiro, bolsista do CNPq, pesquisador do NPHQ da ECA e autor de HQ adulta de temática fantástico-filosófica (e
apesar disso, ser humano!).
homepage: http:geocities.yahoo.com.br/gazya/index.htm ; Projeto HQMente:
http://www.geocities.com/gazyandraus
Entrevista: http://www.alanmooresenhordocaos.hpg.ig.com.br/entrevistas71.htm
Esta obra impressa se fez presente em novembro de 2003.

4

Ibidem.
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Fig 5. Páginas 4 e 5

Fig 6. Páginas 6 e 7
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Fig 7. Páginas 8 e 9

Fig 8. Páginas 10 e 11
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Fig 9. Páginas 12 e 13

Fig 10. Páginas 14 e 15
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Fig 11. Páginas 16 e 17

Fig 12. Páginas 18 e 19
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Fig 13. Páginas 20 e 21

Fig 14. Páginas 22 e 23
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Fig 15. Páginas 24 e 25

Fig 16. Páginas 26 e 27
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Fig 17. Páginas 28 e 29

Fig 18. Páginas 30 e 31
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A seguir estão listadas as HQ deste volume impresso, e suas referências. O mesmo se encontra no
Proj. HQMente: http://www.geocities.com/gazyandraus:

“Ambigüidade” (p.4): Os pensamentos podem ser ambíguos: Expressar e pensar não são totalmente distintos: “Escrevi uma nota para minha irmã”. Como
compreendo o contexto da palavra “nota” nesta frase? A HQ Ambigüidade parte deste pressuposto. (Minisky, “Context & Ambiguity”, in The
Society of Mind, 206-15.
Minsky, Marvin. The Society of Mind. New York: Simon & Schuster, 1985. [A Sociedade da Mente. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989].)
“Informação e Representação”(p.5): A memória humana processa de formas não tão facilmente fáceis de se explicar. Ela pode “pensar” que se lembra
de determinado fato, mas também pode misturar informações e embaralhá-las, sem ter certeza de que fez isto. A memória humana se
representa de forma análoga (informação contínua) e analítica (associações arbitrárias e regras): o ser humano é capaz de processar
modalmente estas duas maneiras e, através de qual dos dois códigos lhe for mais útil, eleger um ou outro modo a fim de elaborar seu viver
gregário neste planeta. Esta HQ partiu destes conceitos bem como também de outras funções da memória, organizadas pela cognição.
(Glass et al, “The Structure of Categories”, in Cognition, 326-53).
“O Alvo de Turing ou o Jogo da Imitação” (p.7): O matemático britânico Alan Turing, em 1950, pensava que até o fim do século XX as máquinas
“pensantes” já seriam fato. Mas Turing inquiria como o ser humano julgava a inteligência. Para isso ele propôs um teste em que chamou
de “jogo da imitação (”imitation game”) que consistia em uma pessoa se imaginar numa sala, capaz de comunicar-se por um terminal com
outra pessoa e um computador. Durante a conversação digitada, transitando em variados assuntos, como literatura, arte, o clima etc, as
respostas de ambos (humano e máquina) teriam que ser inteligentes e de difícil distinção entre quais são as respostas da inteligência
artificial e quais a do outro humano. Por esta teoria, quando isto for possível, as máquinas “pensantes” estarão existindo. Partindo desta
metaforização que ganhou fama na ciência, criei baseado nela esta HQ de duas páginas, e coloquei um final um tanto dúbio. (Drexler, Eric K. Thinking
Machines in Engines of Creation. The Coming Era of Nanotechnology. New York: Anchor, 1987, p. 64-82) (Engines of Creatinon:

http://www.foresight.org/EOC/ )

“Do Volumoso ao Nanico” (p.9): Esta HQ partiu da leitura do texto de Drexler em que aborda a tecnologia atual, que está se tornando uma
nanotecnologia. A antiga tecnologia (Bulk Technology) vai cedendo espaço à tecnologia molecular. O manuseio de átomos e moléculas é
feito atualmente com mais precisão e individualmente. Abrem-se espaços para as nanomáquinas que são (serão) construídas, e cujas
proteínas agirão como motores, que terão partes construídas como braços de robôs. Novas enzimas serão construídos por engenheiros
bioquímicos que montarão novos padrões de átomos, obtendo formas de fibra de diamantes cinqüenta vezes mais fortes com o mesmo
peso que o alumínio. Enfim, conjectura-se que os futuros nanorobôs poderão até se replicar. Nesta HQ coloquei o hominídeo se
utilizando de uma “ferramenta”, o início da tecnologia: porém, ao último quadrinho inseri uma lupa como que para mostrar ao leitor que dentro do dedo do
humanóide já está trabalhando um nanorobô... (http://www.foresight.org/EOC/ )
Uma HQ interessante que disserta inclusive acerca de enzimas criadas tecnologicamente que se reelaboram e criam roupas, em um futuro distante, é o
gibi Flash – O tempo voa, publicado em abril/maio de 2003 pela Mythos editora.
“Limites em Expansão” (p.10): Esta outra HQ é baseada em mais um texto de Drexler: The Limits to Growth. Conceituando as estruturas físicas
(átomos, moléculas, vácuo), constatando as dimensões do universo e das estrelas, relembrando a 4a. Lei da Termodinâmica da física e
colocando os limites das leis naturais e mesmo do “hardware” humano, o autor leva as teorias às últimas conseqüências, confabulando quais
os possíveis futuros para a expansão tecnológica e conhecimento do homem. Nesta HQ, brinco um pouco com estas questões, restringindo
a arte seqüencial poeticamente, fazendo o leitor se aperceber de que a estrutura física de tudo está além do que aparenta. Para ampliar
suas leituras, sugiro que leia o livro em forma de HQ dos autores: TOBEN, Bob e WOLF, Fred Alan. Espaço-Tempo e Além. São Paulo:
Cultrix, 1991. (http://www.foresight.org/EOC/)
“Extropia” (p.12): Partindo-se da introdução do texto “Entropy: a new world view”, o autor Rifkin resume-nos que, através da história, a humanidade
precisou construir modos de organizar as atividades. Mas também coloca em pauta que esta mesma “organização” social tem causado
acidentes, guerra nuclear, poluição etc, empilhando-se os lixos e problemas. Porém, em vez de culparmo-nos uns aos outros, o autor
faz-nos perceber que, o que rege isto talvez esteja além de nosso alcance: a causa é universal, e, aparentemente, fundamentada na 2a.
Lei da Termodinâmica, a Entropia, que é inexorável e faz o universo caminhar à desorganização, ao caos, pois a energia útil fornecida
tende a ser utilizada, logo, estabelecendo um equilíbrio em que tudo parece chegar à chamada “morte térmica” (neste texto, um paralelo interessante é
colocado, como poucas vezes se vê na ciência oficial: a entropia governa o mundo horizontal do tempo e espaço, exceto o plano espiritual do mundo
vertical: o espírito é dimensão não material sem limites). Segundo as pesquisas, a lei da Entropia destrói a noção da história de um progresso e ordem
(que os homen insistem em bradar). A partir de farto material teórico, fiz uma brincadeira em uma página, com este conceito da entropia, arriscando
seu oposto: a Extropia. (Rifkin, Jeremy. Entropy: A New World View. New York: Bantam, 1980.)
“A Sala Chinesa” (p.13): Johnson expões que a mente tem mais que uma sintae, ela tem semântica (ela não só faz ligações, mas simbolizações). Estas
questões são desenvolvidas, pois a maioria de autores como Johnson, tenta compreender a mente humana, para buscar a criação de uma
autêntica IA (Inteligência Artificial), embora filósofos como John Searle creiam ser impossível atingir-se este objetivo. Esta HQ
eclodiu por causa de mais um conceito teórico calcado nestas buscas de se desvendar a mente humana: The Chinese Room (A sala
chinesa): Numa sala existem ideogramas chineses e uma pessoa que não sabe lê-los. Mas são passadas questões e regras para dentro da
sala, de qual o símbolo (ideograma) a pessoa tem que pegar como resposta certa. Por exemplo: pegue o ideograma de sinais XX da cesta
um e ponha perto do sinal ZZ da cesta 2. Conforme lhe vêm as questões em chinês, as regras em sua língua lhe mostram quais os
ideogramas como resposta. Você atua conforme estas ordens.
Isto significa que você sabe ler chinês? A sala chinesa é uma idéia conceitual para pôr em questão se os computadores sabem “pensar”. Substitua a
pessoa pelo computador, e as regras pelo programa. O computador fará tudo corretamente, como já sabemos. Mas...ele pensa? Nesta HQ, coloquei um
“chip” na testa de uma pessoa que estaria fazendo o teste da sala chinesa, ou seja, pus um computador na forma de uma pessoa que tem um chip
instalado (num futuro provável)...ou então um andróide (robô de forma humanóide). Você escolhe. (Johnson, George. “In the Chinese Room”, in Machinery
of the Mind. Redmond, Washington: Tempus Books, 1982. pp. 249-61.)
“Eus e Gatos” (p.14): A questão do observador tomou importância para a teoria quântica: o ser humano é também fator que faz parte do que se está
teorizando. Ou seja, nada mais pode ser totalmente definido com certeza absoluta. Assim, uma teoria interessante é “Quem matou o gato de
Schrödinger?”. O exemplo fictício é simples: um gato é colocado dentro de uma caixa, na qual existe um mecanismo que pode ser acionado (ou
não) pelo próprio gato, matando-o. A questão é: o gato morre ou não morre? Como a caixa está fechada e ninguém pode ver o que ocorre lá
dentro, a resposta dependerá do observador. Há uma outra teoria interessante, que tem o mesmo grau de complexidade e incerteza: se uma
árvore cai numa floresta em que não existe nenhum ser humano, haverá o som do seu impacto no solo? (isto é similar aos Koans zen-budistas,
que são questões-enighmas sem respostas plausíveis). (Hofstader, “Introduction”, “A Sense of Self”, “Computing Machinery & Intelligence”
(Turing), e “A Coffeehouse Conversation”, in The Mind´s I, 3-49; 53-95. Turkle, “Thinking of Yourself as a Machine”, in The Second Self,
271-305. HARDING, D.E. On Having no head.)
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“Falácias Lógicas” (p.15): “Decision Strategies in Reasoning” é um capítulo que descreve como as pessoas usam informaçãp na memória para raciocinar
e fazer decisões. Mas há complexos “circuitos” que complicam como se dão os conceitos de informação na memória (mente), como por
exemplo, as comparações. Nestes intercursos, as lógicas, as quais muitos priorizam como “seguras” fontes de conhecimento e deduções,
muitas vezes se mostram “falsas”, pois em verdadeira instância, nada é tão simples assim, no que se refere à mente humana e à linguagem. A
Falácia Lógica pode muitas vezes ser usada sem que seu emissor se dê conta disso. (Glass et al, “Decision Strategies in Reasoning”, in
Cognition, 354-89.)
“Ubiqüidade Inconsciente” (p.16): A física quântica ampliou os conceitos que o homem tem de tudo, por causa da realidade destoante do microcosmo.
A própria mente do espectador influencia na realidade. É possível que exista outro universo igual ao nosso, e dplos de nós mesmos
existindo e fazendo outro caminho de (nossas) suas vidas? Pois este assunto já está começando a ser comprovado pela ciência atual. Vide
TEGMARK, Max. O jogo de espelho dos Universos Paralelos. In Scientific American Brasil, ano 2, n. 13, junho de 2003, São Paulo:
Ediouro, Segmento-Duetto Editorial Ltda. (www.sciam.com.br)
Esta HQ brinca com este pressuposto. (Hofstader, “Introduction”, “A Sense of Self”, “Computing Machinery & Intelligence” (Turing), e “A Coffeehouse
Conversation”, in The Mind´s I, 3-49; 53-95. Turkle, “Thinking of Yourself as a Machine”, in The Second Self, 271-305. HARDING, D.E. On Having no
head. MOROWITZ, Harold J. Rediscovering the mind.)

“Geographic Memory” (p.19):A distinção entre análogo (informação contínua) e analítico (associações arbitrárias e regras) corresponde a larga divisão
das funções mentais entre os 2 lados do cérebro. As pessoas usam uma ou outra função, porém, o cérebro registra e responde de
acordo com os códigos assimilados. Muitas vezes as pessoas pensam ter uma informação de uma forma, na qual acreditam ser verossímil
com a realidade, porém, o “mapa” mental as engana, devido a distintas particularidades de cognição e complexos arranjos mentais. É
similar a quando alguém pretende fazer um desenho de observação: a memória que a pessoa tem de uma cadeira é uma forma padrão
(base, encosto e quatro pernas), ainda que ela observe os vários tipos de cadeira. Assim, ao desenhar determinada cadeira de memória, o
resultado será quase sempre um objeto igual e que não é verossímil ao real (pois a memória a enganou). Por outro lado, se a pessoa treinar, e observar
mais, enquanto desenha, pode trocar o padrão mental de sua memória, para que faça a cadeira eleita. (Glass et al, “The Representation of Knowledge”, in
Cognition, 1-24.)

“Comentando Mentiras...Falando Falácias!” (p.20): O Prof. Dr. Fred Litto tem uma coluna no site Aprendiz, que esclarece as diferenças entre
mentiras e falácias: “Mentiras são desvios ou erros propositais sobre fatos reais; falácias, por outro lado, são discursos, ou tentativas
de persuadir o ouvinte ou leitor; promovendo um engano ou desvio, porque suas estruturas de apresentação de informação não respeitam
uma lógica correta ou honesta, pois foram manipuladas certas evidências ou há insuficiência de prova concreta e convincente. É útil
saber perceber estas diferenças já que a mente humana é complexa, e o entendimento resulta de vários fatores, inclusive
contextualidade. Litto subdividiu em três categorias as falácias, dando exemplos para cada: A. Truques de Palavras; B. A Perversão de
Métodos Legítimos de Argumentação e C. Argumentos Extraviados. Assim, impulsionado por mais estes conceitos que também se ligam
aos textos referentes às estruturas da mente e consciência, elaborei mais esta HQ, que expõe claramente como as informações veiculadas pelos
governos e mídias podem ser falaciosas. (http://www.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/f_litto/index.htm)
“Memória a Galope” (p.22): O cérebro não armazena simplesmente seqüências de palavras quando ele lê ou ouve. Bransford aponta que as pessoas
guardam o significado do material e esquecem da estrutura da superfície, retendo as relações abstratas contidas na estrutura
profunda. O significado é um importantíssimo ingrediente na memorização. Esta HQ parte da teoria do psicólogo Robert Verbrugge que
comparou a memória com o galope de um cavalo, que vai se moldando rapidamente ao terreno, para que não tombe. Assim, a memória não
é 100% (há uma teoria que descobriu um padrão estatístico regular nos fatos: a relação quase sempre é de 80% para 20%: por exemplo:
20 teóricos que revolucionam um paradigma, e outros 80 que simplesmente continuam o trabalho, sem inovar muito). A memória se
“adapta”, principalmente de acordo com os códigos que ela tem acesso e sua necessidade. Uma testemunha de algum fato (um acidente,
por exemplo), jamais pode confiar totalmente no que memorizou, mesmo que ela pense estar certa (a memória é adaptável, lembramse?).
(Campbell, “The Bottom & Top of Memory”, in Grammatical Man, 214-29. Campbell, Jeremy. Grammatical Man. Information, Entropy, Language and Life.
New York: Simon & Schuster, 1982.)

“On Having No Body” (p.23): Os cientistas usam muita metáfora, exemplos que beiram o fantástico e outras idéias obtidas por insghts para

explicarem conceitos de difícil colocação, ou até de vanguarda. Penso que há relação com a questão dos hemisférios cerebrais. O artista, por
usar demais sua lateralidade direita, concebe, mas tem dificuldade em racionalizar. Isto fica para conceituações após suas criaões, e
geralmente por teóricos acadêmicos. Ao contrário, os cientiistas em geral, por, talvez, se utilizarem em demasia de seu hemisfério esquerdo
(racional), acabam, involuntariamente, criando analogias fantásticas, apenas para que possam fazer entender as teorias pensadas
(aparentemente, o cérebro de ambos - artista e cientista – está assim, efetuando seu equilíbrio). Nesse texto de Hofstader, ele narra um
fato que lhe ocorreu mentalmente (um insight um tanto longo, se assim posso dizer) num dia ao se levantar. Percebeu-se sem cabeça, e pôs-se a ver o
mundo – pois em lugar de sua cabeça, ele tinha o “todo” (que “via”, mas de outra forma). Assim, não havia mais a dualidade, tudo era simples. Nas palavras
de Hofstader: “A verdade é que ver tem dois significados opostos: ao observar um par conversando, dizemos que eles se ‘vêem’ um ao outro, mesmo que
suas faces permaneçam intactas e separadas. Mas quando eu vejo você sua face é tudo, minha nada. Você é o fim de mim. Ainda nós usamos a mesma
palavra para ambas as operações, embora sejam um tanto diferentes, a palavra tem o mesmo significado.” Ao que parece, o autor chegou a elucubrações
instintivas e intuídas, similarmente às que os filósofos místicos alcançam. (Hofstader, Douglas R. e Daniel C. Dennett. The Mind´s I. Fantasies and
Reflections on Self and Soul. New York: Bantam, 1981.)
“Sonhos Sãos” (p.26): O cérebro e seu funcionamento não dormem durante o sono (o cérebro pode, inclusive, dependendo dos assuntos, trabalhar duas
vezes mais no estado “adormecido”). Diferentemente do postulado por Freud, os sonhos não são apenas repressões, mas também
mensagens guiadas pelo cérebro em sua construção: o inconsciente não é um arquivo do passado do indivíduo, e sim uma fonte ativa de
idéias para o futuro.
As teorias quanto à consciência e os sonhos são amplas, e a complexidade delas é maior do que tem se imaginado. Esta HQ reconsidera
estes conceitos. (Campbell, Jeremy. Grammatical Man. Information, Entropy, Language and Life. New York: Simon & Schuster, 1982.

Campbell, “ Nest of Subtleties & Traps”, in Grammatical Man, 53-89.)
“O Livro Irracional” (p.28): (Vide o comentário acerca da hq: “Comentando Mentiras...Falando Falácias!”): Impulsionado por
mais estes conceitos que também se ligam aos textos referentes às estruturas da mente e consciência, elaborei mais esta HQ,
partindo do argumento 15. Falácia Genética, no site (http://www.uol.com.br/aprendiz/n_colunas/f_litto/index.htm)
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Por fim, a carta em anexo ao fanzine, quando de sua distribuição:
Projeto HQMente.
Olá!
Estou de volta ao fanzinato como auto-editor de meu novo exemplar “HQMente”. Este zine é a versão
impressa (em xerox) de meu projeto que está na url http://www.geocities.com/gazyandraus e que foi
baseado em leituras de divulgação científica de aspectos da mente (cognição, sonhos, inteligência
artificial etc) de uma disciplina que cursei no 1o. semestre de 2003, para meu doutoramento na ECA
(USP).
Atualmente meu projeto de doutorado envolve algo das informações que estão contidas no zine, mas
especificamente defende a utilização das HQ em todos os níveis educacionais, e em específico nos cursos
universitários, fazendo a apologia da necessidade do ser humano em se expressar e absorver
artisticamente (no caso, com as HQ) explanando que as imagens foram relegadas durante o processo
evolucionário cerebral do homem, que o fez focar mais atenção na racionalidade (hemisfério esquerdo
cerebral) diminuindo a importância da intuição/emoção que abrem canais outros de interpretação, pela via
do hemisfério direito. É sabido que o cérebro trabalha em conjunto com seus hemisférios, porém também
é possível que haja uma supremacia de enfoque (de atenção) que pode resultar em desequilíbrio na
utilização e resposta de cada hemisfério. As escritas nos dizem algo disso: através da tecnologia atual se
pôde descobrir que os leitores chineses têm respostas no lado direito do cérebro, ao lerem suas escritas,
que são ideográficas (baseadas em imagens: desenhos que representam os objetos), distintamente dos
ocidentais e orientais árabes cujas escritas são fonéticas (cada letra representa apenas um som), cuja
resposta de leitura se dá no hemisfério esquerdo.
Isto poderia soar como nada extraordinário, se não soubéssemos que os processos mentais (modo de se
pensar) do chinês são um tanto distinto dos nossos. Fritjof Capra percebeu que suas filosofias traziam
diretamente as descobertas da nova física, explanando-a através de exemplos metafóricos tirados das
expressões religioso-místicas orientais. Richard Dawkins, biólogo que criou o conceito do espalhamento
memético (os memes, para ele, são como os genes, mas não físicos, e que se espalham “repetindo”
informações e ampliando entre os povos os conceitos de repetição, estratificando as culturas) podem
também fornecer algumas pistas que se vinculariam a estas formatações culturais e cerebrais: por esse
raciocino é possível, se a teoria do meme estiver correta, que este reducionismo científico (enfocando só o
racional como algo útil por si só) possa ter “contaminado” outras pessoas e gerações, direcionando mais
ainda a importância na racionalidade, formatando assim com a utilização da “porção” esquerda do cérebro
um status quo (modo de viver e pensar) mais baseado em um racionalismo extremado (o que explica por
que os livros escritos são importantes e as hq, que contém imagens, que alimentam o emocional, têm sido
escanteados). É claro que são suposições, e que os livros também nos fazem imaginar, e “imaginar”
significa criar imagens, mas mesmo assim, tudo o que escrevi pressupõe mais detalhes intrínsecos que
poderiam justificar melhor a questão (a imagem “desenhada” por exemplo, como disse, é lida pelo lado
direito, e se associa com emoção e não com racionalidade). Se quiserem, leiam a obra Do inferno de Alan
Moore. No vol. 1 ele discorre mais sobre estas questões dos hemisférios e a importância que a imagem
faz na psique do homem.
Enfim, antes de lerem o HQMente, devo advertí-los que, sim, algumas hq foram feitas meio às pressas e o
trabalho está meio “amador” ou “mal desenhado” em alguns instantes (mas preocupem-se com o
conteúdo também, por favor). Porém, tenho a intenção futura de tornar a revista “oficial” colocando
código de barras e imprimindo em off-set, com tons de cinzas na arte (além de reletreirar os textos que
foram escritos sem muito cuidado caligráfico). Por ora está muito bom assim (é um zine, lembram?) e
posso finalizar concluindo algo:
-Embora eu tenha um site promovendo o projeto, descobri que, atualmente, as histórias em quadrinhos
não “andam” sozinhas na Internet: é preciso dum impresso para auxiliar a divulgação virtual, e o contrário
também é válido (ratificando o que alguns sites de zine me informaram).
Boa leitura e abraço.
________________
Gazy Andraus (São Vicente, 11/12/2003)
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