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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 fiéis 

transcrições da 

fala popular, 

porém possuem 

certo 

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 

Fig. 115 
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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 

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, 

Fig. 116 
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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- 

 

 

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 

Fig 117: PEYO, Strunfs. 
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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. O leitor 

pode, com a 

visualização dos 

desenhos, 

apreender a 

perspectiva dos 

objetos e elementos 

humanos, 

descobrindo como 

aparecem a seus 

olhos, em 

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 

Fig. 118: Smurfs 
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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 às 

conceituações científicas, 

alimentando sua memória com 

vocabulários mais complexos e 

incidindo novas modalidades 

ampliadas de imaginário. A 

informação imagética, além disso, 

repercute em seu hemisfério 

cerebral direito, ativando-o, o que 

colabora para a neuroplasticidade 

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 elementos químicos, travestidos nos 

personagens, conhecidos como “homens-

Fig. 119 

Fig. 120 
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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 tornando familiar a 

conceitualização científica aos leitores de 

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). 

Fig. 121 
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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.  

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 

Fig. 122 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

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

tempo. 
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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 
Fig. 124: FRANCO; COUTO 

(2003) 
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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 

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, 

Fig. 125: FRANCO; COUTO (2003) 
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com momentos estéticos similares aos dos quadrinhos de super-heróis norte-

americanos, 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. 

 

 

 

 

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 informações fonéticas 

presentes em seus desenhos, 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 

Fig. 126: FRANCO; COUTO (2003) 

 

Fig. 127: KUPER (1998) 



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

 

 219 

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, 

 
Fig. 128: KUPER (1998) 
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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) 



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

 

 221 

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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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. 

Fig. 130: MOORE; CAMPBELL (2002: v. 1, 41, detalhe da página) 
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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 

Fig. 131: MOORE; CAMPBELL (2002: v. 1, 93) 
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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 um publicitário inglês de 

aproximadamente 40 anos, Timothy 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 

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 

Fig. 132: MOORE; ZARATE (1991) 
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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 relacionar-se tal 

designação ao timo, glândula 

localizada perto do coração, cujas 

funções ainda não foram 

definitivamente estabelecidas, 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 

Fig. 133 
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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 

“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. 134: PEETERS; SCHUITEN (1985) 

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 administrativo da revista 

Superinteressante, que também se situa 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, 

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.  

Fig. 136: CONTOS BIZARROS (2003) 
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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 

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).   

Fig. 137: CONTOS BIZARROS 
(2003) 

 

Fig. 138 



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

 

 229 

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 

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, 

Fig. 1 39 
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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:  “ele sabia que a hipotenusa do 

coseno do centro-avante era 

fundamental na resolução 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. Esta mistura de 

elementos fonéticos oriundos da 

ciência com as imagens desenhadas 

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 

Fig. 140 
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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 

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 

Fig. 141 
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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, com tecnologias 

avançadas que confeccionam 

tecidos biotecnológicos, e a 

percepção do tempo e dos cenários, 

já que Flash e o piloto muitas vezes 

aparecem “correndo” em 

velocidades inimagináveis, acabam 

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. 

Fig. 142 
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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 

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 sociais, 

como o consumismo e a 

superficialidade dos valores.  

Para haver uma melhor 

compreensão da 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 

Fig. 143 

Fig. 144 
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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 

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  

 

Fig. 146 Fig. 145 
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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 

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 pré-

planejados. 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 

Fig. 147 
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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. 

 

 

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 tão simples quanto 

aparentam, apesar de serem 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 e 

Progresso”, resumindo a utilização da racionalidade humana, mas sem indício de 

fraternidade ou amor.  

Fig. 148 

Fig. 149 
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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 

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 imagético-

fonéticas, 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. 

 

 

Fig. 150 
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