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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 o reptiliano (coordenando 

instintos básicos, 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 

Fig. 2: GONICK (1989: 16) 
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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 

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 

Fig. 3: Funções laterais do cérebro. 

In Para além da Mente (1993: 44). 

 



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

 

 5 

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. 
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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: 
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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 oriente-

médio, 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, pois 

imaginava-se que os 

ideogramas dificultariam um 

mais rápido progresso 

científico (OLSON, 1995). Mas 

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 

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

pinceladas. 
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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 visão monista e cartesiana, que acaba por influenciar 

catastroficamente no meio ambiente devido às atuações 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 super-

heróis, 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 desenvolvendo-

se 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, insiste-

se, 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 

início das revistas de histórias em quadrinhos no Brasil, tendo esta 

perdurado 52 anos. Já a revista Entrelivros (CASALVARA, 2005), traz 

transposições da literatura em forma de quadrinhos. 

Fig: 5 

Fig. 6 
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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).  

 

 

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 

Figs. 7 e 8: 
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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.  9,10 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 

Quadrinhos,  

 

explorando questões da ciência quântica, como os imbricamentos do espaço-

tempo 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 suas 

formulações teóricas.  

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 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 

Figs. 15 e 16 

Fig.17 

Fig.18 

Fig. 19 

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 Super-

Damasino, 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 

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. 

  

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: 

 

Fig. 25 

Fig. 26 
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Fig.32 

Fig. 27,27-a  e 28 

Fig. 30 
Fig. 29 

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 direito-

intuitivo), 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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