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Capítulo 4 – Imagem, Desenho e Escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87 



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

 

 138 

 

 Ouço falar com freqüência de pessoas que não gostam de história em quadrinhos: a 

explicação é de uma simplicidade infantil: é que não entendem nada de desenho. 

Elas não gostam de desenho e por isso não podem gostar de história em 

quadrinhos, pois não sentem nenhuma emoção. Para gostar de história em 

quadrinhos, é preciso gostar de desenho. (Cristin, apud QUELLA-GUYOT, 

1994 : 5). 

 

 

4.1 A Imagem  

 

O significado da existência e tudo o mais no universo prescrevem como testemunha o 

ser humano.  

Como um ser vivo do reino animal, ele possui sentidos, dentre os quais a visão 

(fig. 88), que representa o ápice de seu testemunho das coisas e fatos. Esta visão é 

possibilitada por 

um sistema 

complexo, via 

cérebro e olhos, 

que “apanham” as 

luzes e as 

registram, 

resultando de três 

operações distintas e que se sucedem: óticas, químicas e nervosas (AUMONT, 

1993:18). O Sol é a fonte luminosa da qual a energia se esparge (de forma quântica, 

como é a formação estrutural de tudo), até atingir a superfície material das coisas, das 

quais vai se refletir certa quantidade de raios que alcançam os olhos, penetrando-lhes 

pela retina, um tecido que é sensível á luz.  

O olho é um pequeno glóbulo esférico com um diâmetro de dois centímetros, 

revestido por uma camada tanto opaca como transparente, que é a córnea, pela qual 

convergem os raios luminosos. Atrás dela acha-se a íris, cujo centro tem a pupila, que 

opera abrindo e fechando, para regular a intensidade de luz que vai absorver. O 

cristalino seria a lente biconvexa, que a luz atravessa após passar pela pupila; e a 

retina é uma membrana com inúmeros pontos de luz (bastonetes e cones), que 

comportam moléculas de pigmento, absorvendo quanta de luz e decompondo-se por 

reação química em duas substâncias.  

A imagem retiniana é uma projeção ótica obtida sobre o fundo do olho, graças 

ao sistema de córnea, pupila e cristalino, e que é tratada pelo sistema químico 

Fig. 88 
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retiniano, que a transforma numa informação de natureza distinta (AUMONT,1993:21). 

Hoffman (2000: 64) atesta que a imagem que se forma na retina é como um quadro 

pontilhista de George Seurat, composto por pintas coloridas pequenas e separadas. 

Porém, a visão que se formata vai além dos pontos, para as superfícies e curvas, 

numa evidência fisiológica.  

As teorias acerca da visão foram muitas, desde os gregos até a possibilidade 

de visualização de neurônios com base em microscópios avançados, na atualidade. 

A imagem, junto a outros conteúdos que respondem aos sentidos conhecidos - 

visão, olfato, paladar, tato e audição -, além dos que estão sendo vislumbrados pela 

ciência cognitiva em associação à quântica (ANDRADE, 1986), remetem à importância 

que é a formação da mente humana e sua evolução, graças ao impacto de tais 

conteúdos em cada indivíduo. 

Além da já fomentada necessidade da ficcionalidade e imaginação, e mesmo 

devido ao fato de o ser humano ter a capacidade de ver, a imagem é sempre projetada 

em sua mente, como se acusa por tomografia computadorizada, mesmo que apenas 

ouça histórias e fatos, evidenciando as áreas que são acionadas na leitura, tanto de 

textos fonéticos como de imagens.   

Mas a imagem pode mesmo ser um signo autônomo, como esclarece Santaella 

e Nöth (2005:44-45), pois as formas visuais são unidades de percepção 

independentes da linguagem, e, no campo visual, as figuras são percebidas como 

formas, na sua totalidade. Assim, a percepção não acontece de maneira reprodutiva e 

sim como um processo construtivo da organização do campo visual. Isto alude, 

mesmo, aos conceitos da física quântica, em que a realidade é construída como 

probabilidade eleita, ou ainda como as recentes descobertas da ciência cognitiva, em 

que a mente neuroplástica é adaptável e pode ser “treinada” e aperfeiçoada.  

MORAES e TORRE (2004) citam em especial a fenomenologia biológica de 

Maturana e Varela, que auxiliou na revisão da objetividade científica calcada no 

paradigma tradicional da ciência clássica: a percepção das cores não corresponde a 

uma representação do mundo de forma exata, já que as cores resultam de uma 

interação entre o comprimento de ondas de luz e da estrutura do sistema vivo. Citam 

como exemplo o indivíduo daltônico, que percebe algumas cores diferentemente, 

atestando que a cor não é característica do objeto, mas dependente da estrutura 

biológica do sujeito.  
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Ilustra-se isso com as duas figuras a seguir:  

  

 

 

Pode-se supor que, na figura 89 a área “A” tenha uma tonalidade mais escura 

que a área “b”, mas em realidade, não é o que ocorre, conforme se pode verificar 

comparando-a com a figura 90: 

A questão da imagem e da sua importância para a comunicação humana tem-

se dado por pesquisas aprofundadas e em análises intuitivas igualmente válidas, já 

que oriundas de profissionais que lidam com imagens. Santaella e Nöth (2005) 

esclarecem que a imagem suscita duas frentes antagônicas de pesquisadores: 

 

• os cognitivistas, que dão autonomia independente aos significados das 

imagens e  

• os logocentristas (apoiados por Roland Barthes) que defendem o 

entendimento imagético por meio da linguagem,  

 

Ferreira Neto (2001:100) identifica o cineasta Win Wenders como defensor da 

imagem cujo significado tem supremacia sobre a palavra, sobre a explicação racional, 

o que o cineasta considera a palavra tendendo a um contexto, a uma história, 

portando-se como um vampiro que busca sugar o sangue da imagem.  

Wenders utiliza interessante metáfora também para se referir à inserção da 

imagem em explicações, quando ele afirma que as imagens são suscetíveis como os 

caracóis, que recolhem-se ao terem suas antenas tocadas. Este caso pode ser 

ilustrado ao se verificar as fotos jornalísticas que figuram nas notícias impressas: 

apesar de, geralmente, a própria imagem fotográfica explicitar claramente o fato, os 

jornais estampam a legenda, tornando redundante o significado da imagem, como se 

não confiassem no entendimento iconográfico do leitor, ou o subestimassem, ou, 

ainda, desprezassem o potencial imagético da foto. Nesse sentido, Debray (1993:92) 

Fig.  89 Fig. 90 
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diz que “a letra pode matar o espírito, mas a imagem vivifica a letra, assim como a 

ilustração o ensinamento, e a mitologia a ideologia”.  

Ainda a respeito de uma teoria da imagem, Santos (2003: 40-42) rememora 

que foi o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução de imagens que possibilitou a 

existência de dois grupos, os móveis ou dinâmicos (cinema, televisão etc) e fixos ou 

estáticos (pinturas, cartazes, fotografias etc), além de variáveis como a imagem pura 

(enquadrando as fotografias, desenhos e pinturas), imagem de imagens (como 

exemplo uma foto mostrando uma televisão ligada transmitindo imagens televisivas), 

imagem de não-imagens (logotipos e onomatopéias das histórias em quadrinhos, que 

se tornam ícones, signos visuais) e não-imagens de imagens (como as críticas de 

filme, publicadas por veículo impresso). Atenta igualmente ao fato de que tanto uma 

caricatura ou desenho estilizado, ou, ainda, uma fotografia, são imagens que se 

diferenciam por sua iconicidade, ou seja, pelo seu grau de semelhança com o objeto 

representado: assim, a imagem oriunda da técnica fotográfica, sendo mais fiel ao 

objeto retratado, terem uma iconicidade maior, mesmo que um desenho ou pintura 

sejam realistas.  

McCloud (1995: 31) chega a tecer considerações sobre a iconicidade, 

concluindo que quanto menos 

realismo o desenho transmitir, 

maior a amplificação e 

variedade da informação que 

ele transmite (fig. 91). 

Santos (2003: 41) cita 

ainda a teoria da gestalt 

elaborada na Alemanha, e que 

considera a imagem como 

contorno de figura e fundo, 

produzido pelo estímulo visual, 

e que não pode ser percebido 

pelo olho simultaneamente, 

enquanto o psicólogo suíço Carl Gustav Jung traduziu o conceito de arquétipo ao 

conteúdo do inconsciente. O arquétipo seria a possibilidade herdada para representar 

imagens similares, de forma instintiva, no inconsciente coletivo que corresponde às 

estruturas fundamentais da psique comum a todos os seres humanos, e que é 

diferente, portanto, do inconsciente pessoal. Estas imagens teriam um simbolismo 

partilhado pelas pessoas do globo, independente de costumes e línguas, como por 

Fig. 91 
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exemplo, a figura cadavérica do esqueleto 

significando a morte que ceifa a vida (fig. 92).  

Aqui retorna a questão da necessidade 

da imagem para a construção da cultura, pois 

a teoria junguiana assevera que há um 

substrato imagético que permeia a base 

psíquica da humanidade, o que remete à 

necessidade comunicacional humana de um 

retorno a um estado anterior ao desatamento 

da natureza: “As imagens, assim como as 

histórias, nos informam”, diz Manguel 

(2001:21), que relembra Aristóteles, quando 

este sugeria que o processo de pensamento 

requeria imagens. 

 

4.1.1 Os três canais: visual, auditivo e 

cinestésico e sua influência no cérebro 

triadico 

 

Embora o ser humano possua cinco sentidos definidos pelas ciências - o visual, o 

auditivo, o tato, o olfato e o paladar -, em realidade, como já se viu, são sete, segundo 

Herculano-Houzel (2002). Greco (1994:133) cita a proposta da PNL (programação 

neurolingüística), em que o homem vivencia a realidade através de três canais 

principais - o visual, o auditivo e o cinestésico - sendo que neste último reúnem-se os 

sentidos olfativo, do paladar, do tato e a percepção dos órgãos internos. Para Greco, o 

ideal seria que as pessoas conseguissem utilizar igualmente os três canais. Porém, 

diante do jogo triádico dos hemisférios cerebrais, já explicado por De Gregori e 

asseverado por Greco, há uma acomodação hierarquizada em que um canal se torna 

mais amplificado (predominante), às vezes competindo com um segundo, que também 

pode apresentar-se em um nível satisfatório (natural ou antioficial), enquanto que um 

terceiro se apresenta menos consciente ou desenvolvido (oscilante) 

A pessoa visual busca o registro e impressões do mundo por meio do 

imagético, inclusive ao utilizar palavras relacionadas com as modalidades de 

percepção da visão. O auditivo forma seu universo interior com base em palavras 

escritas e ouvidas. E o cinestésico se forma com base no contato físico, sensorial e 

com os objetos, necessitando vivenciar e sentir as situações.  

Fig. 92 
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Greco (1994:135) adverte que o maior desenvolvimento de apenas um canal, é 

produto da especialização no decorrer da vida, que torna preferencial sua utilização, 

bloqueando ou minimizando os outros. Tais bloqueios podem levar à distorção, 

generalização e à eliminação de conteúdos, condicionando a aceitação ou rejeição 

deles e influenciando no processamento mental do ser humano. Greco (1994:15) 

ainda descreve estes desequilíbrios e seus resultantes: as pessoas se acostumam a 

ouvir muito e sentir pouco, ou ver mais do que ouvir, ou, então, sentir mais do que ver 

etc. O autor adverte, todavia, que se o canal não desenvolvido for despertado e 

trabalhado, ao atuar em comunhão com os outros, pode se situar como sede de 

transformação e ativar insights.  

Estas considerações levam a uma nova esfera de compreensão sobre a 

educação e a influência do meio na mente triuna, e o resultado disto, que é a relação 

entre o ser humano e a natureza (incluindo-se, obviamente, o relacionamento humano 

gregário). 

Sabe-se que o cérebro difere nas várias fases da vida, e o sistema límbico é a 

sede das emoções, num complexo aparato de equilíbrio delicado. As imagens não são 

os únicos elementos a afetar esta interação, mas também, por exemplo, os sons e as 

situações cotidianas com os relacionamentos emotivos. Porém, conforme Restak 

(2006:71), antes que surgissem a fotografia e o cinema, em meados da década de 

1890, as imagens tinham um desempenho limitado na comunicação. Agora, além 

destes, a televisão e a Internet trazem a onipotência das imagens, inclusive em ritmo 

acelerado. As perturbações de ordem desestabilizadoras no cérebro, que ocorrem no 

córtex pré-frontal e sistema límbico, se colocam de forma acentuada, quando 

reforçadas pelas imagens vistas na televisão e no cinema. Restak (2006:70-74) 

reforça que as imagens operam via lado direito e que os hemisférios mantêm um 

equilíbrio entre si quando se deparam com imagens emocionalmente neutras ou 

positivas; no entanto, quando se visualizam cenas de horror, carnificina, sofrimento, 

mutilação e morte, o equilíbrio passa para o hemisfério direito, sobrecarregando-o e 

comprovando que visualizar imagens tem efeitos mais poderosos do que ler textos 

acerca de tais eventos. Aqui, resta ainda saber se tais imagens se mostram mais 

influentes, caso tenham um grau de iconicidade maior com a realidade (como nas 

filmagens) ou se podem ser minimizadas, caso se apresentem como desenhos 

caricaturizados. 

Mesmo assim, em face destas colocações, a imagem tem um potencial enorme 

de informação, e também de afetar a consciência e o aprendizado. Não somente as 

imagens filmadas, ou fotografadas, mas, igualmente, as desenhadas. E, nestas, 

subsiste um diferencial: desenhos são realizados de forma laboriosa e pessoal, e 
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independem de uma tecnologia alheia, como a máquina de fotografar ou de filmar, 

imprescindindo, porém, de um instrumento que grafe as linhas construtoras dos 

desenhos.  

O desenho, erroneamente, não é percebido como fonte de informação autoral e 

que pode transmitir sensações de acordo com os desígnios de seus autores, e é 

importante que se perceba tal fato. 

 

 

4.2 A evolução da escrita pelos grafes 

 

4.2.1 A escrita desenhada 

 

A influência da escrita fonética sobre a primazia da imagem desenhada repercutiu na 

caracterização de uma sociedade em que o valor do texto, como informação, supera o 

desenho. Pois, obviamente, a informação racional é tida como a principal motriz social, 

e, portanto, afere-se a ela o peso da responsabilidade nos processos construtores 

sociais. Mas isto é apenas parte do processo de desenvolvimento do hemisfério 

esquerdo, que, principalmente após o Renascimento, com a instauração do 

cartesianismo e do suposto objetivismo da física clássica, foi sendo superestimado. 

Porém, nem todas as civilizações tiveram o mesmo percalço, e a escrita, 

embora inicialmente alavancada graças mesmo à capacidade do desenho, 

desmembrou-se em dois caminhos: o do fonema, utilizado amplamente, e o 

ideograma, específico na China e co-utilizado no Japão.  

Assim, a compreensão de uma moldagem cultural que, após um início mítico 

(hemisfério direito), valorizou fato e informação com base em premissas lógicas, pode 

levar a um melhor aprofundamento acerca do pressuposto de que a subjetividade, as 

artes, os desenhos, e mesmo as histórias em quadrinhos foram relegadas a um 

subplano de importância nà formatação cultural e social. Tal premissa é devida aos 

preconceitos oriundos da supremacia pela utilização dos processos cerebrais central 

(organizador) e esquerdo (analítico-racional), por parte das instituições hierárquicas 

que passaram a deter o poder e os meios de comunicação e educação, engessando-

os e influenciando as grandes massas. 

Para um entendimento melhor da aproximação que têm os grafes iniciais com 

os desenhos, percorre-se a evolução da escrita, que tiveram origem dos próprios 

desenhos. Para esta melhor compreensão, é necessário delinear uma aproximação e 

um paralelo, incluindo a sintaxe da leitura das narrativas (tanto literárias como 
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imagéticas), enfocando igualmente a visualidade imagética do ideograma da escrita 

chinesa. 

Como já se antecipou, o homem, no início de seu predomínio na Terra, como 

um ser gregário, começou a plantar, criar animais, tecer indumentárias, e então 

principiou a construção de núcleos, “cidades”, em que sua convivência pedia uma 

comunicação que registrasse tais procedimentos. De um rudimentar ser desprovido de 

meios de comunicação, que não fossem além de gestos e grunhidos, conseguiu o 

homem ascender a um patamar mais desenvolvido por meio dos códigos 

comunicacionais, graças aos iniciais “rabiscos” (garatujas nas areias, nos corpos e nas 

paredes das cavernas, seu lar de antigamente). Depois: 

 

Mais uma vez, o ser humano foi buscar na imagem a forma de transmitir suas idéias. 

Os primeiros alfabetos criados pelo gênio humano guardam muita relação com a 

imagem daquilo que pretendem representar, constituindo o que se conhece como 

escrita hieroglífica. (VERGUEIRO,s/data: 37). 

 

Em realidade, no princípio da socialização humana, tudo se restringia à 

emissão de sons relacionados a gestos que apontavam objetos, ou sons que 

denotavam estados de emoção (MURRIE,1995:14). A fala atual pode ser colocada 

como uma resultante 

 

de um modo de comunicar chamado pré-linguagem, constituído de palavras soltas, à 

protolinguagem, constituída de palavras concatenadas sem sintaxe (-2M anos), e da 

protolinguagem à língua (-100 000 anos). 

Assim a protolinguagem do Homo erectus estaria inscrita no código genético do 

Homo sapiens, dotando-o de uma faculdade de linguagem reconhecível através de 

nossa intuição lingüística. (BICKERTON, 1998: 341-358.) 

 

 O desenvolvimento distinto que providenciou uma estratificação de linguagens 

específicas no homem e o ajudou a desenvolver uma língua escrita em paralelo e 

após a oral, tem origem mesmo biológica. Uma das razões para tal, segundo Desalles 

(2000) é “que a configuração do órgão vocal (a faringe) do homem e seu tamanho são 

únicos (Philip Lieberman). O Homo sapiens é o único primata que pode produzir o [u] e 

[i]”. (DESALLES,2000). 

Quanto à escrita, que, como se falou, resultou de desenhos e garatujas, pode 

ter tido sua origem quando  
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por volta do ano 4000 a.c., surgiu entre os sumérios a escrita pictográfica, o traçado 

das suas unidades mantinha semelhança com o referente que designava. Dois 

traços paralelos significavam a amizade; quando eles se cruzavam, indicavam a 

inimizade (Jean, 1987, p.17). Inicialmente pictográfica, a escrita passa a ser 

ideográfica. (BAJARD, 2002:15). 

 

Estes traços iniciais eram os grafes (termo generalizado para qualquer unidade 

mínima de escrita). O grafe que remete à palavra mulher (fig. 93) representava, em 

primeiro lugar, um signo que guarda semelhança com a realidade (o triângulo 

desenhado remete à região pubiana do corpo feminino), e, em segundo lugar “é uma 

unidade singular correspondendo a uma unidade de sentido (mulher, montanha, deus), 

isto é, na terminologia de Saussurre, equivale a um signo” (BAJARD,2002:52). Dessa 

forma, ao recorrer tanto a grafes como signos, a escrita cuneiforme desenvolveu o 

princípio logográfico. A escrita logográfica foi inventada pelos sumérios, com cada 

grafe (unidade escrita) correspondendo à palavra da língua oral.  

 

 

 

 

Tal é a condição primeira, o estado nativo da escrita cuneiforme no seu 

aparecimento, alguns séculos antes de 3000. Nós a chamamos de “pictográfica” por 

referência à origem e ao traçado de seus caracteres, e de “ideográfica” para insistir 

em seu processo semântico radical: reagrupamento de uma constelação de sentidos 

ao redor de uma representação central. (BOTTÈRO; MORRISON E 

OUTROS, 1995: 14). 

 

 

Situam-se então, sumérios e também egípcios como os primeiros a elaborarem 

formas não tão simplificadas de escritas. Aproximadamente, nesse mesmo período, os 

chineses desenvolveram seu sistema de escrita ideográfica, no qual as figuras 

indicavam inicialmente animais, plantas e ambientes, para mais tarde passarem a ter 

acepções simbólicas. Os sumérios, por não conhecerem o papel, vertiam suas grafias 

cunhando em argila úmida, depois em pedra e riscados no metal. Os egípcios 

principiaram escrevendo na pedra e sua escrita tinha uma estética diferente da dos 

sumérios, pois enquanto estes tinham habilidade para “riscar” traços que eram sinais 

Fig. 93: evolução da escrita cuneiforme com base no 
grafe `esquerda, eu significa mulher. 
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gráficos chamados de cuneiformes, aqueles elaboraram uma grafia mesclada de 

símbolos, cujos desenhos calcavam-se em formas de objetos, bichos e seres 

humanos, em narrativa seqüencial, como 

na literatura da grafia alfabética ou como 

numa história em quadrinhos. Porém, não 

era inteiramente desenho ou escrita, e sim 

uma amálgama das duas: a escrita 

batizada de hieróglifos (do grego - 

hieroglyphos que significa escrita sagrada), 

que podiam ser “escritos” da direita para a 

esquerda ou vice-versa e até em zigue-

zague (fig. 94).  

Em cada caso, dependia da direção 

dos olhos das figuras humanas ou dos 

pássaros representados, por exemplo. 

Mas, ambos, Sumérios e Egípcios 

transcreviam palavras e sílabas (BAJARD, 

2001:19). 

Embora, inicialmente, os egípcios tenham usado pedra para escrever, 

abandonaram esta técnica ao descobrir que o papiro servia para a escrita, substituindo 

a pedra. Com o papiro, a escrita egípcia começou a se simplificar, dando origem a 

uma escrita “hierática” (sagrada), que mais tarde gerou a escrita mais simples ainda, a 

escrita “demótica”, utilizada no cotidiano, em substituição à escrita mais complexa que 

continuava a figurar em templos e túmulos. Dessa forma, os desenhos dos hieróglifos 

foram substituídos por figuras mais simplificadas ou por símbolos gráficos. 

Inicialmente, a escrita egípcia era pictográfica, passando para ideográfica e, por fim, 

para fonética. Na escrita hieroglífica havia funções, representações sígnicas, em que 

cada desenho podia ter uma representação (por exemplo, uma representação gráfica 

de um barco para barco ou navio, um bovino para boi ou vaca, etc). 

Os fenícios, que habitavam a atual região que abrange o Líbano e parte da 

Síria (entre os séc. XII e VII a.C.), conhecidos pela sua cultura mercantilista, legaram-

nos o conhecido alfabeto. Também deve ser lembrado que algumas línguas não 

possuíam em sua constituição escrita as vogais, ou as possuíam em menor número. 

Por outro lado, para poder facilitar a leitura e mudanças nas emissões vocais, 

inseriram-se no caso da língua arábica, acentuações que se colocavam como sinais 

variantes de vogais. 

Fig. 94 
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É interessante perceber como a evolução da escrita remete à evolução da 

conformação cérebro-mental descrita por De Gregori (1999) e Greco (1994), em que, 

durante o processo de humanização, a abertura do hemisfério direito, coligado à 

intuição, ao misticismo e religiosidade, que se traduzia nas escritas imagéticas 

(hieroglíficas, por exemplo), acabou se afunilando e buscando uma objetividade na 

escrita fonética, o que alude a uma ampliação e abertura do hemisfério cerebral 

esquerdo nos povos ocidentais, e repercute na língua árabe e nos alfabetos (e que 

aconteceu diferentemente da escrita chinesa ideográfica). 

A letra fonética deriva, em realidade, de um desenho simplificado. Pode-se 

perceber esta variação e a evolução do traçado de uma letra alfabética, derivada da 

forma pictográfica, passando para o ideográfico e, por fim, para o fonético. Lia Zatz 

(1991) nos fornece um exemplo, informando que, em algumas línguas faladas 

anteriormente, a palavra ALEF significava BOI e se escrevia como um desenho 

esquemático, um pictograma de uma cabeça de boi. Aos 

poucos os traços foram se abstraindo até que os gregos 

passaram a utilizar o caractere não mais como a representação 

de um animal, e sim a palavra ALEF, cujo significado vocal é a 

letra “A” (fig. 95): 

   

 

      
Fig. 95: Nossa letra “A” latina, derivou de novas mutações do símbolo que os gregos usavam 

para seu A (ou alef), passando a chegar afinal ao grafismo que conhecemos como a letra “A” 

(fonética), e que nada guarda de semelhança com a cabeça de boi, objeto, animal ou qualquer 

coisa conhecida. 

 

A fim de tornarem a escrita mais funcional e prática (ideal para quem 

comercializa com vários povos), os fenícios inicialmente adotaram a escrita 

cuneiforme, herdando parte da escrita de uma fase fonética egípcia. Modificando sua 

escrita e desenvolvendo os sinais gráficos, em vez de somente indicar idéias, 

acabaram criando um conjunto de 22 letras consoantes, que se elaboravam 

mutuamente, representando foneticamente sua língua.  

A escrita fenícia foi bem difundida, principalmente entre os gregos.  
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A escrita fenícia está na raiz dos dois principais ramos do grego antigo: o oriental e o 

ocidental. O primeiro deu origem ao alfabeto grego clássico; já o ramo ocidental 

gerou o etrusco, e este, o alfabeto latino primitivo (IANNONE & IANNONE, 

1995:16). 

 

Os gregos, ao completarem o alfabeto fenício, que continha apenas os 

elementos consonantais, “inventaram os grafemas vocálicos e a escrita tornou-se 

plenamente fonográfica” (BAJARD, 2002:70). Durante dois milênios, a escrita sofreu 

muitas mudanças, pelo processo de acrofonia,  pela redução do número de unidades 

gráficas, já que alguns grafes iriam corresponder a consoantes da fala. A escrita foi se 

tornando mais fácil de ser apreendida. Cada grafe, que corresponde a uma unidade 

sonora desprovida de sentido, torna-se uma letra e os gregos criariam depois grafes 

correspondentes a vogais (no século VIII), aperfeiçoando o aspecto fonográfico do 

sistema da escrita. Assim, por uma lógica fonográfica, em que na fala não há nada 

fonético entre as palavras, os gregos passaram a suprimir os espaços entre as 

palavras na escrita (BAJARD,2002: 53-54). 

Nasceu assim a chamada scriptura continua ou a forma menos mencionada 

scriptio continua, na qual o princípio logográfico de cada palavra se perdeu em uma 

estética paradoxalmente uniformizada mas dificultosa  para a leitura. Na Idade Média, 

o espaçamento entre as palavras começa a ser reinserido aos poucos (primeiramente 

por meio de um ponto, depois dois, três e por fim apenas o espaço vazio que separa 

uma palavra da outra). 

Foi no séc. I d.C. que surgiu na Itália o alfabeto latino, com 23 letras, por sua 

vez inspirado na escrita do povo grego. Depois, a própria escrita transitou por diversas 

etapas estéticas. 

A escrita romana passou a ser cursiva também devido a diversas alterações, 

tendo como causa principal a necessidade de se escrever mais rapidamente, sem que 

fossem necessárias as letras maiúsculas. A partir do século V, o arredondamento 

progressivo das letras foi cada vez maior, sendo este tipo de letra chamada de escrita 

uncial, e passou a ser bem aproveitada para fins caligráficos, predominando nos 

manuscritos religiosos. Nessa fase, o espaço ocupado entre uma letra e outra passa a 

ser maior e mais definido. Tal como a arte caligráfica chinesa, esta escrita uncial 

também tinha similar carga estética para o Ocidente. Vieram, depois, vários tipos de 

escrita, como a usada semi-uncial e a merovíngea, um tipo de uncial alterada, utilizada 

na França. Depois, com várias deformações que aconteceram com o traçado das 

escritas, Carlos Magno tentou uma unificação, estipulando um conjunto de reformas 

nas escritas. Para tal, Magno enviou o monge Alcuíno para a França, que, por sua 
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vez, arregimentou um grupo de religiosos que passou a trabalhar em seu scriptorium 

no convento de Saint Martin, na cidade de Tours: “A escola de Tours modificou o 

grande número de ligaduras disformes, generalizou o uso do espaço entre as palavras 

para facilitar a leitura.” (ZAMBEL,1984:10). 

Com isso, espalhou-se em larga escala este estilo de escrita pela Europa, 

culminando na criação da minúscula carolina ou carolíngea (um nome dado em 

homenagem ao imperador Carlos Magno) que teve seu uso imposto por decreto em 

789. Apesar de, com isso, as letras minúsculas se consolidarem, e posteriormente 

incluírem-se os pontos nas letras i e j, os títulos iniciais dos capítulos tinham a letra 

inicial totalmente rebuscada, por vezes trabalhada em ouro, e de tamanho exagerado.  

Com o surgimento do papel, o desenvolvimento da tipografia e a imprensa 

nascendo com os tipos móveis de Gutemberg no fim do século XV para XVI, os livros 

se multiplicam e a leitura principia a ser individualizada; no século XVIII há o aumento 

de bibliotecas na Europa. Continuam a ser usadas as letras góticas verticais (de 

aspecto rígido e preto) além de outra letra mais arredondada, próxima da carolíngea. 

Outros estilos surgiram, como a humanística e a fraturada ou “Fraktur”, mas foi em 

1702, na Imprensa Real da França, que surgiu, após estudos, o estilo Grandjean, 

considerada a primeira forma tipográfica moderna. Alguma influência da estampa 

japonesa acabou por influenciar, em 1900, o desenho das letras no Ocidente, por 

causa das pinceladas. A partir de então, a utilização da escrita só aumentou, mas 

também a importância de sua estética, como nas 

letras impressas e nas organizações dos livros, com 

influência da arquitetura. A escrita acabou por 

arregimentar o interesse de artistas, arquitetos, 

desenhistas, e muitos autores de histórias em 

quadrinhos, como o contemporâneo Will Eisner que 

costumava “brincar” com as letras e palavras em 

suas aberturas das histórias do personagem Spirit 

(fig. 96). 

De qualquer modo, a invenção da escrita 

surgiu não para duplicar o oral, mas para completá-

lo, tal como uma metáfora gráfica, para explicar um 

fenômeno oral (BAJARD, 2001: 16). Vanoye (1991: 

39) esclarece que, na língua falada, o significante é 

formado por fonemas, e na escrita, por sinais 

gráficos ou grafemas (no caso do português escrito, 

as letras do alfabeto). Os grafemas são bastante usados nos balões das histórias em 

                        Fig. 96 



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

 

 151 

quadrinhos atuais (por exemplo, quando um personagem está surpreso, coloca-se 

dentro de seu balão de fala ou de pensamento um ponto de exclamação, ou se está 

em dúvida um ponto de interrogação). Os números de fonemas e grafemas podem 

variar, como a palavra choque, por exemplo, que possui 6 grafemas na escrita, para 4 

fonemas na fala: ch e qu representam cada par, um fonema (VANOYE,1991: 39). 

Pode-se também dizer que a escrita é um sistema simbólico da representação 

da fala e que na evolução da escrita apontam-se três etapas: a escrita sintética, na 

qual o signo representa a frase ou conjunto de idéias – como exemplo o rébus - sem 

que ele remeta a sons; a escrita analítica, na qual cada signo registra uma palavra, 

como o desenho sumério que representa um boi; e a escrita fonética, que marca os 

sons e não mais as palavras (VANOYE,1991:63-64). 

O impacto do desenvolvimento da escrita e sua estratificação foi preponderante 

para a civilização racional: sem a escrita, não existiria a cultura definida como uma 

inteligência transmissível e todas as atividades que dependessem de certo grau de 

permanência e transmissão, como a lei, a poesia, a filosofia, a religião, a história, 

seriam incalculavelmente restritivas (ZAMBEL, 1984: 1). A escrita pode ser a forma 

mais próxima de se atingir o coração de um povo: quanto mais se conhece dos 

mecanismos, das linguagens utilizadas por culturas ancestrais, mais se pode 

compreender como era seu pensar e olhar o mundo, e com isso entender a atualidade. 

Com as descobertas pelas tomografias computadorizadas, pode-se, juntamente às 

novas concepções e descobertas da neuroplasticidade do cérebro, compreender 

também os valores que foram dados a determinadas escritas, em detrimento de outras 

formas de comunicação (como a imagética) e verificar as influências que operam, no 

momento fisiológico do ato da leitura, tanto a escrita como a imagética, auferindo 

novos dados que repensem os caminhos trilhados pelas civilizações e sua cultura 

geral.  

Estas mudanças das fases escritas e de leituras são visivelmente sintomas da 

peregrinação humana pelo orbe terrestre. Basta retroceder sucintamente à época em 

que a comunicação humana foi se estruturando: partindo de grunhidos e gestos, para 

desenhos e a elaboração de uma escrita tanto pictográfica como ideográfica e 

fonética. Depois, chega-se à elaboração de materiais e mecanismos ampliadores da 

inter-relação humana, desde o fogo e a fumaça como sinais, além da cunha e pedra 

dos sumérios, passando pelos papiros egípcios, o papel e a impressão em xilografia 

na China, e o desenvolvimento da prensa com tipos móveis de Gutemberg na Idade 

Média ocidental, e o posterior desenvolvimento do telégrafo e telefone, e do uso da 

energia elétrica que também permitiu a elaboração de aparelhos de emissão de ondas 

sonoras (rádio) e a televisão.  
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Agora, com a tecnologia com o uso do silício e a comunicação no ciberespaço 

(realidade virtual), tendo por premissa a inclusão das pesquisas atômicas com novos 

paradigmas científicos e o desvendamento do DNA humano (possibilitando clonagem 

e transgenia) o homem galga novo patamar paradigmático.  

Culmina-se, por fim, num período que se pode presenciar a predominância da 

escrita: tudo gira em torno dela e de seus significados, até mesmo os “juramentos”, 

que antigamente se formalizavam, bastando as palavras oralmente. Pois, hoje, há a 

necessidade de tudo estar especialmente registrado no papel, assinado, honrado em 

cartório, como as leis que são formalizadas pelos governos e seguidas por todos. 

Evidencia-se, assim, a confiança apenas na racionalidade, dado o paradigma do 

cérebro central e hemisfério esquerdo, que valoriza a palavra fonética objetiva e 

racional, deixando pouco espaço ao hemisfério direito, na importância política e 

econômica, bem como educacional. 

 

4.2.2. O ideograma como informação gráfica e a hegemonia do fonema 

 

Para Barthes (1990: 20) a história inverteu a função da escrita e da imagem: antes, o 

texto era o parasita que conotava a imagem, permitindo-lhe vários significados; agora, 

é a palavra que se torna parasita da imagem. Barthes afirma que a palavra vem 

“sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem”. 

A importância da escrita nas sociedades, como cristalizadora de suas idéias e 

mediadora comunicacional (tal como a língua oral, a escrita é orgânica, não estagna), 

transparece com facilidade. Já a imagem, como estatuto formal, embora inerente à 

natureza, tem sido relegada e deixada à margem, principalmente quando se reveste 

das histórias em quadrinhos, tornadas, assim, objetos culturais e artísticos menores.  

Na Idade Média, os vitrais das catedrais traziam imagens e por vezes 

fragmentos de textos para ensinar a bíblia aos analfabetos. Mas a supremacia do 

impacto da imagem aos olhos do povo era indiscutível. Por isso, não se deve ignorar a 

serventia da imagem e da língua escrita como “alimentos” estritamente visuais: “não 

podemos hoje, em um serviço de informação, separar a informação escrita da 

informação visual” (BAJARD,2002:54). 

 

O texto escrito oferece, portanto uma imagem que o leitor trata como tal. Atualmente 

a imprensa, ao confeccionar jornais e cartazes, sabe muito bem apresentar o texto 

como imagem e distribuí-lo na página, levando em conta tanto sua dimensão icônica 

quanto sua dimensão lingüística. (BAJARD, 2001:18-19) 
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À importância da imagem se une à necessidade de um estudo de seu estatuto 

como forma de apreensão didática e informacional. A realidade circunstancial não 

deve ser confundida com a representação icônica que a imagem traz. Sua tradução 

deve ser independente de uma falha de compreensão. É por isso que a consideração 

de seus códigos (imagéticos) é necessária: tanto os da TV, cinema e histórias em 

quadrinhos:  

 

Uma educação mínima  em termos do funcionamento da imagem  é um desafio 

urgente. O espectador de televisão precisa saber o valor tanto de um plano 

enquanto unidade temporal do filme, quanto de uma frase, unidade da escrita. Ele 

deve poder diferenciar o que aparece no quadro da imagem, daquilo que é somente 

imaginado, por estar escondido fora do quadro. Desse ponto de vista, um trabalho 

sistemático sobre os gibis que usam as duas matérias – imagem e texto – pode ser 

uma boa opção pedagógica, paralela à explicitação do funcionamento das 

ilustrações dos livros da literatura infanto-juvenil. (BAJARD,2002: 58). 

 

Apesar disso, as histórias em quadrinhos não foram valorizadas como uma 

forma híbrida de ilustração e narrativa textual que poderia ser fundamental e bem 

desenvolvida em paralelo à literatura exclusivamente textual, tanto na aquisição de 

conhecimentos como na formação psicológica equilibrada, unindo a razão à 

intuição/emoção. 

Ora, o texto escrito é uma necessidade, pois torna possível o diálogo e 

manutenção das informações entre povos distintos e 

que residam longe uns dos outros. Mas o texto, como 

se verificou, também é formado por desenhos de 

letras, e, mesmo que não guardem semelhança com 

objetos, são “formas” gráficas em primeira instância, 

fato que não parece ser percebido pelos críticos da 

imagem, ou das histórias em quadrinhos. E a escrita 

estética, ou seja, a caligrafia (do grego 

kallos+graphos, “beleza+escrita”) também é levada 

como uma arte particularmente nobre pelos orientais, 

como se vê na figura 97: 

A representação do pensamento chinês é evocada e provocada por signos 

baseados numa síntese da natureza. A frase fonética “homem vê cavalo” sintetiza uma 

apropriação de signos individuais fonéticos, que são lidos pelo hemisfério cerebral 

esquerdo. Já a mesma frase escrita em ideogramas se coloca assim (fig. 98) : 

Fig. 97: GONICK,:112 
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Fenollosa (2000:114) esclarece que a escrita chinesa baseia-se numa pintura, 

que sugere a natureza: 

 

temos, primeiro, o homem de pé sobre as duas pernas. Depois, o olho a mover-se 

pelo espaço: uma figura nítida, representada por pernas a correr em baixo de um 

olho – o desenho estilizado de um olho e de pernas a correr -, figurações 

inesquecíveis uma vez que a tenhamos visto. Finalmente, o cavalo sobre suas 

quatro patas.  

 

O autor ainda descreve que o conjunto parece um quadro em movimento 

contínuo.  

Outro fato que marca uma maior proximidade da escrita chinesa ao 

pensamento distinto do cartesiano, é que, segundo Fenollosa (2000: 122), as palavras 

chinesas têm vida e plasticidade, pois não separam o objeto da ação formalmente. A 

língua chinesa desconhece a gramática e, ainda, não faz descrições, narrando apenas 

os processos naturais; porém, a arte da escrita ideográfica vai além, com uma 

poeticidade gráfica (caligráfica) que expressa o oculto e sugestões espirituais, com 

“grande força e beleza (FENOLLOSA, 2000: 126).  

Interessante, que o autor chega a criticar a tirania da lógica medieval 

(FENOLLOSA, 2000: 131), e expõe que a ciência se contrapõe à lógica na expressão 

e na forma gramatical, pois que os homens primitivos criaram a linguagem 

concordando com a ciência, mas não com a lógica, e afirma o mesmo da poesia: que 

esta concorda com a lógica igualmente, e repudia a ciência (apud CAMPOS, 2000: 

132). Fenollosa está se referindo à vivacidade e organicidade da língua, em 

contraponto à rigidez da formalidade da lógica racional cartesiana. A mesma rigidez 

que excluiu a subjetividade (ou assim tentou), inseriu a poesia como algo valioso à 

conquista da sabedoria da vida. 

Todas as civilizações humanas têm também uma necessidade inata de se 

utilizar da imagem como fator inter e extra-comunicacional (vide os sinais de trânsito e 

Fig. 98: Fenollosa, p. 109 
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ícones de programas de computador). Em alguns casos, a imagem está implícita ou 

sugerida, mas não presente.  

A importância da imagem, embora tenha sido relegada, aparece de forma 

indelével no mundo oriental. Recentemente, o jornal Jyllands-Posten da Dinamarca 

publicou uma série de caricaturas de Maomé, o que provocou protestos muçulmanos 

pelo mundo inteiro (RAMONE, 2005). Para o mundo islâmico, retratar o profeta é uma 

ofensa grave. O cartunista Larry Gonick (2004), sabendo disso, não deixou 

transparecer, em nenhum quadrinho, o rosto de Maomé, ao contar a história da 

ascensão do mundo árabe em forma de histórias em quadrinhos.  

Como se percebe, é questão de importância vital o reconhecimento da imagem 

como informação prioritária e que pode acarretar influências, belicosas ou não, 

dependendo de como se vai usá-la. Neste ponto, reforça-se o casamento da escrita e 

da imagem e a utilização do desenho como objeto de apreciação inconteste, vindo daí 

seu grande uso desde os primórdios dos jornais impressos até os dias atuais.  

Os cartuns e as charges, que atualmente são linguagens primordiais, figuram 

nos cabeçalhos das principais notícias jornalísticas do mundo. Na Europa e em países 

como o Líbano, as charges costumam ser comentadas em igual grau de importância 

das notícias que os desenhos criticam.  

Quando a linguística surgiu, privilegiou inicialmente o estudo da língua oral e 

considerou a escrita como algo secundário, reforçado pelo fato de haverem no mundo 

umas 5000 línguas faladas para algumas dezenas que se representam também pela 

língua escrita. Dessa forma, a dimensão logográfica foi esquecida: coincidentemente, 

o que foi olvidado, foi uma dimensão também pictorial, imagética, tal como nas 

histórias em quadrinhos. Outra razão para o atraso na inserção da importância da 

língua escrita quanto a objeto de estudo, tem origem numa visão biológica, na qual a 

fala teria uma importância central, e a escrita secundária. 

Apesar de assim parecer, os percalços que a escrita enfrentou até o alfabeto, 

não seguem uma linha evolutiva, pois, do contrário, estaria se subestimando a escrita 

logográfica empregada na China. No fim da Segunda Guerra, foi até solicitado que se 

abolissem os ideogramas chineses da escrita mista japonesa (logográfico-silábica), 

pois se acreditava que eles não permitiam um avanço comunicacional científico como 

no ocidente, mas  

 

uma autoridade em ciência chinesa, J. Needham (1954-59 e 1969) chegou à 

conclusão de que a escrita chinesa não constituía nem um significativo fator de 

inibição para o desenvolvimento da ciência moderna na China, nem um empecilho 

ao trabalho dos cientistas na China contemporânea.(OLSON, 1997:81-84). 
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Da mesma forma, comprovou-se que para a leitura dos morfemas-caracteres 

chineses, segundo experiências laboratoriais, há  

 

uma alocação de funções cerebrais, localizadas entre os hemisférios cerebrais 

direito e esquerdo, um tanto diferente daquela que os leitores da Europa Ocidental e 

os leitores de alfabetos fonéticos orientais usam para a identificação de palavras” 

(Ehri, 1980; Tzeng & Hung, 1980; Taylor & Taylor; 1983, p. 714, 245). 

(SAENGER: 1995). 

 

É também de se ressaltar que, como asseverou Allègre (2000), a China já tinha 

certo desenvolvimento tecnológico superior ao que o Ocidente possuía.  Portanto,seria 

um erro julgar que uma língua baseada em caracteres imagéticos atravancaria o 

desenvolvimento. Os ideogramas são sofisticados, ao mesmo tempo que guardam 

uma base imagética. Quando há junção de imagens que formatam os ideogramas, 

como o exemplo da figura 99, que equivale ao verbo fonético ocidental cantar, 

percebe-se que cada um dos elementos lembra o objeto a que alude e que, 

amalgamados, formam o ideograma (a boca é um quadrilátero aberto, e o pássaro 

parece um símbolo com penas), Para o ocidental, a palavra “cantar” é composta de 

letras (fonemas), enquanto que, para o chinês, o ideograma se monta com duas 

imagens.  

Descobriu-se também, por pesquisas 

paralelas na área da psicologia educacional, que a 

leitura silenciosa chinesa se desenvolveu numa 

época anterior à ocidental, justamente por ser 

mais fácil, já que a tradição gráfica chinesa dos 

logogramas apresenta condições ótimas para o 

acesso lexical rápido. Como conseqüência clara 

disso, leitores chineses adultos, que lêem 

habitualmente, são capazes de alcançar uma 

proficiência em leitura silenciosa inigualável em línguas ocidentais modernas 

(SAENGER: 1995). 

Como na língua japonesa há uma estrutura dual que mistura a leitura 

ideográfica com a fonética (um texto pode ser transcrito das duas formas), suspeita-se 

que os pontos de identificação das duas modalidades de escrita - ideográfica com uso 

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

silábicos), se dão em localizações distintas no cérebro: “também há indícios de que o 

Fig 99 
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hemisfério direito tem um papel mais ativo na leitura de textos nos quais cada palavra 

tem uma imagem distinta” (SAENGER, 1995). Porém, Kerckhove (1997:58-59) aponta 

que “nenhum sistema de linguagem inventado até hoje deu uma ênfase mais radical 

ou mais exclusiva às propensões selectivas da parte esquerda do cérebro do que o 

alfabeto fonético greco-romano.” 

No Japão, a pedagogia no ensino da leitura passa por fases distintas de 

utilização dos dois códigos (ideográfico e fonético-silábico). Na fase pré-escolar a 

escrita silábica é preferível, por possuir um número mais limitado de caracteres que os 

ideogramas chineses. Mas a escrita silábica japonesa não possui espaços entre as 

palavras, dificultando a leitura (para isso eles recorrem à leitura em voz alta, nessa 

fase). Gradualmente, os logogramas chineses vão substituindo o aprendizado, que, na 

fase adulta é mais e melhor utilizado, apressando a leitura. 

É possível que as histórias em quadrinhos japonesas, conhecidas como 

“mangás”, interfiram nos hemisférios cerebrais de forma distinta do que a leitura 

fonética exclusiva, ou a ideográfica. Luyten (2000: 15) aponta que  

 

a leitura de mangá é também um meio de alívio de tensão e estresse, principalmente 

da faixa infanto-juvenil, causado pelo excessivo estudo para chegar às melhores 

universidades e, conseqüentemente, conseguir um lugar dentro das empresas de 

grande porte.  

 

Talvez a questão da dualidade dos dois códigos de escrita, o fonético e o 

ideográfico, seja o principal motivo de a leitura dos mangás fazer parte tão natural da 

cultura japonesa. Realmente, nesse caso, pode se aventar uma hipótese em que se 

considere também a grande tiragem de dessas revistas, chegando à cifra dos milhões, 

nas quais cada uma possui centenas de páginas. Ressalta-se, por fim, a questão da 

estrutura de uma narrativa “mangática””, que, além da leitura ser feita da direita para 

esquerda, seus requadros abrigam “saltos” temporais, ora quase tão lentos, como um 

rosto se virando e passando uma carga expressiva emocional lentamente, ora 

díspares tanto no tempo como nas locações, não parecendo fazer qualquer sentido. A 

esta categorização de narrativa quadrinhística, McCloud (1995:72) nomeou de “non-

sequitur”.  

É possível que, para os japoneses, não haja muita distinção qualitativa entre se 

ler um texto escrito e uma história em quadrinhos, possivelmente por ambas as 

linguagens terem muitas afinidades quanto às grafias (ideogramas e logogramas). Na 

biografia quadrinizada da vida de Osamu Tezuka (BAN, 2003), o autor pergunta, na 

página de abertura do mangá,  qual seria a causa dos japoneses apreciarem tanto as 
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histórias em quadrinhos, enquanto o mesmo não ocorre com os estrangeiros (fig. 

100). 

Porém, apesar deste dado, o 

preconceito contra os quadrinhos (ou 

mangás) existiu também no Japão, entre 

as décadas de 1970 e 1980, conforme 

relatado por Sonia Bibe-Luyten1. Ela 

afirma que a perseguição quanto à 

importância do mangá e sua reputação 

como veículo de comunicação que 

atrapalha a educação também se repetiu 

na terra do sol nascente, apesar da 

cultura lá ser tolerante e até estar 

envolvida com tal arte. Os problemas se 

deram principalmente graças à 

qualidade dos roteiros. Porém, os 

mangás adultos educacionais 

recrudesceram e hoje são tão valiosos 

como os livros, e, conforme se verifica 

com a biografia de Osamu Tezuka, a 

leitura do mangá é culturalmente aceita como normal. Por isso, atualmente, para 

apressar mais ainda a leitura, funcionários de empresas, executivos e universitários 

têm no Japão, mangás específicos que substituem os livros “escritos”, sendo tão ou 

mais utilizados que estes últimos.  

Realmente, a questão cultural, aliada à conformação das lateralidades 

cerebrais, é particularmente uma incógnita que deixa em aberto uma melhor pesquisa 

acerca da “evolução” ocidental, tornando crível a questão da legitimidade do caminho 

racional como via principal e exclusiva, cuja língua escrita é praticamente fonética, 

portanto, visualmente mais operada pela porção lateral esquerda do cérebro. 

Questiona-se aqui se este caminho, foi o mais adequado, ou o único possível.   

 

4.3. O Desenho  

 

Ainda que muitos animais não possuam o sentido da visão bem desenvolvido, a 

grande maioria pode ver. Porém, a qualidade da visão varia, como nos pássaros, em 

                                                
1 Informação oral fornecida por via telefônica em 03 de maio de 2006. 

Fig. 100 
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que este sentido se apresenta extremamente aguçado. No homem, a visão encontra 

eco na possibilidade de dar vida às suas idéias, pois tem como moldá-las pelas mãos. 

A utilização maior da mão direita, aliás, contribuiu para uma ampliação 

hemisferial do córtex esquerdo, como afirma Facure (2003: 20-21). Porém, como De 

Gregori (1999) reitera, também houve um desequilíbrio na utilização triádica das 

partes que moldam o cérebro. 

É com base nesta hipótese que se aventa a questão de que uma maior 

retomada do hemisfério cerebral esquerdo, após a Idade Média, fez com que a 

expressão artística e emotiva no homem fosse relegada a um patamar inferior de 

importância. 

Ora, o desenho, antes de tudo, é uma tentativa da reprodução do real: “Posso 

fazer um mundo em miniatura”, afirmou Gaiarsa (1977:116), aventando como o 

homem pré-histórico poderia ter imaginado sua descoberta ao “rabiscar” nos solos e 

cavernas. O desenho antecedeu a escrita e era mesmo mágico, pois, segundo o 

psicanalista, o primeiro traço feito pelo homem sobre a areia ou lama incitou a 

abstração e com ela o “primeiro lampejo da inteligência” (GAIARSA, 1977:116). 

Gaiarsa chega mesmo a criticar as suposições de pesquisadores que sugerem serem 

os desenhos rupestres um ensaio para controlar magicamente o mundo, e, em 

particular, a caça. Para o autor, eles controlavam mesmo, pois o desenho formatou a 

inteligência propiciando ao homem a capacidade de controlar o mundo. Esta dedução 

de Gaiarsa se coaduna com a frase de Doni (apud MASSIRONI, 1982:15): “Vou ver se 

sou capaz de entrar no traço deste desenho”.  

Gaiarsa (1977) adverte que, com o desenvolvimento da escrita hieroglífica, 

dava-se um segundo tipo de história em quadrinhos, “quando as coisas ainda eram 

mais importantes do que seus nomes”, e enquanto a palavra torna a leitura sucessiva, 

a imagem a faz simultânea e instantânea. Gaiarsa (1977:117) afirma também que o 

aprendizado da escrita foi paulatinamente levando ao desaprendizado do ato de ver, 

sendo que a visão está intimamente vinculada à inteligência: “teoria” e “intuição” 

derivam do mesmo significado etimológico da palavra “ver” (1977:118). 

Mas, apesar de o ser humano viver num universo em que a forma seduz e o 

faz ter uma necessidade de representá-la, o desenho recebe um discurso meramente 

simplista pela ciência, que não o contempla como objeto possível de estudo em forma 

e conteúdo como o poderia ser. Isto, por exemplo, equivaleria a menosprezar a música 

considerando-a inútil. Mas tal “inutilidade” dependeria da forma em que o ser humano 

encara a importância das coisas: se se buscar apenas as modalidades racionais de 

pensamento, a música, como definiu Pinker (1998), não teria função alguma, que não 

fornecer prazer para os sentidos. E tal modo de pensar incorreria novamente na 
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limitação e reducionismo do pensamento linear newton-cartesiano, com a pretensão 

de invalidar toda a física quântica, que veio na esteira das descobertas científicas. 

De qualquer modo, a ciência “racional”, emblema da objetividade, que em 

realidade se configura como impraticável, conforme aponta a física quântica e a 

intersubjetividade do pesquisador, que interfer na realidade observável, é uma 

“ciência” decrépita, que não mais se sustenta. A ciência, então, não é mais, como a 

inteligência que se media por QI – quociente intelectual -, e, sim, um conjunto de 

conhecimentos que não pode ser tratado isoladamente, mas precisa ser verificado em 

todas as suas instâncias em conjugação sistêmica.  

Massironi (1982:16) reflete que, se o discurso do desenho se calcou quase 

totalmente no âmbito artístico, no que se refere às projeções e técnicas, em geral tem 

sido pouco estudado e analisado, inclusive em sua amplitude na absorção de funções 

comunicativas as mais diversas. Logo, é imperativo que se deva abrir um estudo do 

desenho e de como ele se dá, inclusive na atuação cerebral e nos hemisférios, bem 

como a influência que possibilita no pensar neuroplástico humano. 

As histórias em quadrinhos se formaram com base na junção de desenhos e 

escrita, mas a questão de se representar a imagem pelos traços, se configura desde 

os mitogramas, que datam de 30 a 40.000 anos atrás, quando os homens pré-

históricos realizavam pinturas e incisões nas grutas e rochedos. Os mitogramas eram 

expressões gráficas em que o sentido da leitura não se conformava à linearidade, mas 

a uma justaposição e condensação de contextos, como se fossem desenhos e 

escritas, um tanto abstratos, pois primitivos.  

Bagnariol (2004:9) faz lembrar que os mitos de criação, inclusive, podem 

fornecer uma explicação metafórica à manifestação das linhas e traços dos desenhos, 

em alusão à cosmogênese de alguns povos africanos: para eles, o universo surgiu de 

uma palavra que se verteu em signos designando a existência de tudo. Em Mali, existe 

uma crença do povo Dogon, de que a criação do mundo se fez em quatro fases, sendo 

que a primeira com signos abstratos gerados pelo deus “Amma”, a segunda por 

traçados pontilhados: marcas que aludem ao início da forma, e que são desenhados 

nos cantos da fundação de uma casa antes de se construí-la. É então que advêm 

esquemas e figuras, e por fim, os desenhos realistas, correspondendo à realização da 

coisa que se representa. Dessa forma, percebe-se que a escrita, oriunda do desenho, 

representou uma modificação e simplificação para facilitar a comunicação.  

O desenho, por assim dizer, é a base de tudo o que o ser humano executou, 

tem executado e ainda executará. É mesmo o prospecto do devir, e que, paradoxal e 

erroneamente, como se delineou, tem sido tratado de forma simplória através de uma 

obviedade redundante e reducionista. Os efeitos são a comiseração que recebe por 
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parte da arrogância do intelecto racional, destacado da porção intuitiva que lhe 

sombreia, e que emudece face ao desequilíbrio proporcional triádico no uso do 

cérebro, como bem advertiram De Gregori (1999) e Greco (1994). O ato de desenhar e 

o desenho propriamente dito permanecem como projetos, em todos os níveis e áreas, 

e servem de auxílio incontestável para a medicina, além de compartilhar com a 

linguagem da escrita, seja fonética ou ideográfica, em todos os setores das culturas 

humanas, incluindo-se a comunicação e a publicidade.  

Ao aportar na área do entretenimento, o desenho é preponderante, porém, 

simultaneamente, também é desprezado pela cultura acadêmica formal, combatido 

como informação fútil e paralisante, que oprime o caminhar da leitura intelectualizada. 

O desenho, assim como muitas modalidades criadas pelo homem, pode se apresentar 

também como modalidade técnica portanto, racional, já que embasada e irmanada 

com a lógica matemática (na geometria, por exemplo), além da modalidade artística, 

que se projeta em desenhos de ilustração geral, desenhos animados e desenhos em 

histórias em quadrinhos. 

Aqui reside uma das causas de as imagens desenhadas, que se apresentam 

como elementos constitutivos principais das histórias em quadrinhos, terem sido 

relegadas e pouco estudadas: o ensino acadêmico formal, até hoje baseado na 

linearidade e no cartesianismo, privilegia apenas os elementos de desenho que são 

atinentes ao que se pode evidenciar de forma lógica.  Os desenhos artísticos 

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

racionalidade, como a geometria, por exemplo.  

Como já se verificou, os desenhos das tiras realizadas por Quino para sua 

personagem Mafalda repercutem esta questão nas escolas. Em suas tiras, Quino 

delineia representações das cadeiras dispostas em seqüência nas salas de aula, umas 

grudadas às outras e enfileiradas. Para o universo racional, se as histórias de Quino 

não representariam muito, a escola metódica, a fila, a lógica cartesiana e a linearidade 

podem ser encontradas à primeira leitura nos mesmos desenhos em que ambienta o 

universo da personagem Mafalda. Porém, excetuando-se os requadros que delimitam 

as cenas, as formas desenhadas não servem à racionalidade, pois não mancomunam, 

por exemplo, com fórmulas matemáticas que seriam repassadas como modo de 

informação. Pois são expressões artísticas, reflexões de uma mente humana, 

extravasadas não da forma racional, e, sim, por meio principalmente da emoção,  mas 

não destituída de reflexão. 

Da mesma forma os serviços urbanos de ônibus trazem a premissa 

diagnosticada nas tiras de Quino, em que a disposição de seus bancos seguem a 

mesma regra das cadeiras, escolares. Porém, antigos ônibus da extinta Companhia 
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Municipal de Transportes coletivos (CMTC) de São Paulo, tinham algumas de suas 

poltronas de frente aos passageiros.  Segundo Paula (2003:19) a modificação  para os 

bancos dispostos uns atrás dos outros, fez com que os contatos dos olhares 

tornassem o veículo menos coletivo, trazendo uma maior disciplina, tornando os 

corpos mais dóceis para o trabalho.  

Estas considerações retomam o próprio percurso da ciência e a 

“materialização” mental do homem, calcada com mais exacerbação no hemisfério 

esquerdo. Parece que a disposição dos bancos e das cadeiras aqui apontada, reflete 

uma maior racionalização mental, uma maior valorização ao paradigma da 

organização lógica cartesiana, em detrimento de uma exposição mais ousada na 

maneira de se formular idéias, e que, conseqüentemente, refletem na interação social. 

Esta mutação gradual na maneira de se pensar e de agir, encontra ecos em 

distinções culturais, como a oriental. 

Assim como a ciência ocidental formatou sua metodologia com base no 

cartesianismo, e no separativismo de todas as coisas, para que tudo pudesse ser 

esmiuçado e que fosse estudado detalhadamente, com o auxílio de uma escritura 

fonética científica, as filosofias orientais se elaboravam como entendedoras da vida e 

do universo de forma completa e direta, sem detalhismos intermediários. Para Capra 

(1990), o pensar oriental conhece o destino final de toda a existência, mas não se 

detém para explicar os caminhos, enquanto o ocidental sabe explicitar os caminhos, 

mas não consegue revelar o objetivo existencial.  

Então, as imagens, e, como conseqüência, as histórias em quadrinhos, seriam 

modalidades feitas para serem “lidas/vistas” de forma “holística”, integrada, já que são 

desenhos seqüenciados e de entendimento simultâneo, distintamente da escritura 

linear e fonetizada, de cunho racional. A leitura de quadrinhos é absorvida por certas 

regiões do córtex cerebral, em que o hemisfério direito responde às imagens, como as 

leituras dos ideogramas chineses. Este processamento na leitura pode trazer formas 

diferenciadas de entendimento e conclusão, de maneira direta e integrada. Já na 

leitura fonética, o encadeamento é mais lento, enquanto a leitura se dá em áreas 

principalmente do hemisfério esquerdo cerebral. O entendimento é extremamente 

detalhado, embora fragmentado. Assim, a escolha da ciência pela letra escrita 

fonetizada, de forma que consiga exprimir cada vez melhor o pensamento racional, em 

detrimento da imagem, vem mesmo ao encontro desta diferenciação utilitária. 

O desenho, entretanto, é uma linguagem, uma expressão, que, na opinião de 

Abrahão, é bem mais precisa do que as palavras. O cérebro da criança, por exemplo, 

sendo escasso de experiências, não consegue compreender as estruturas das 
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palavras, pois necessita de um aparato simbólico que pode ser encontrado nas 

imagens, nos desenhos (ABRAHÃO,1977:143). 

A busca de integração e explicação entre imagem e idéia torna-se quase uma 

operação cruzada, que pode se relacionar com a questão de qual hemisfério seria 

mais importante. Neste sentido, Sartre aponta a imagem como elemento essencial da 

vida psíquica, considerando a imagem um tipo de consciência: “a imagem é um ato e 

não uma coisa. A imagem é consciência de alguma coisa.” (SARTRE, 1985:120). 

A imagem, e assim igualmente o desenho tem uma carga estrutural e 

informacional carregada de fascinação e misticismo, pois segue com a história do 

homem desde sua aurora, em que despontou a expressar imageticamente seus 

anseios nos suportes da natureza de que dispunha (inclusive em seu próprio corpo, 

como nas tatuagens). Assim, a questão da visão, do desenho e da própria vida, chega 

a ser tão crucial para a espécie humana, que pode ter um excelente exemplo 

metaforizado na lenda hebraica do Golem (fig. 101).  

Ao fim do século XVI, explodia um ódio contra os judeus no leste europeu, 

quando o rabino Maharal (Judah Loew) teve um sonho lhe indicando a confecção de 

um boneco de argila, com o corpo inclinado e a cabeça voltada ao céu. Após um 

encantamento, pronunciando certas palavras sagradas, insuflou-se vida ao boneco, e 

este começou a auxiliar o rabino, obedecendo suas ordens e defendendo os judeus. 

Dez anos depois, após a situação ter melhorado, Maharal profere novas palavras 

sagradas registradas num pergaminho e o Golem perde sua alma, tornando-se um 

mero boneco de argila, novamente.  

O interessante aqui é a junção da palavra 

escrita, com a imagem desenhada e moldada, 

tornada “viva” através da união da imagem e da 

escrita.  

O desenho, em si, é um universo, e pode-

se dizer que seria a “matéria” na configuração de 

onda, como as micropartículas se apresentam, 

ora como corpúsculo material, ora como energia 

vibratória ondulante. Então, “desenhar” é 

designar, tornar realizável na matéria aquilo que 

existe potencialmente como onda, energia, se 

“coagulando”. Moore (apud TREVISAN,2002:24) afirma que o desenho deveria se 

tornar importante na educação, como as línguas o são para cada país, com o objetivo 

puro do deleite estético, mas também de um aprimoramento visual (entenda-se, 

cerebral, aprimorando o hemisfério direito). 

Fig. 101: Golem do quadrinhista Dino Battaglia 
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O principal argumento de se relegar o desenho a um status de informação 

inferior à escrita é a irrelevância dada a ele, em detrimento ao papel linear da escrita 

fonética, cuja informação se tornam mais categorizada e direta, passível de menos 

interpretações e composta de um conjunto coerente. Aparentemente, a idéia é 

transmitida pelas palavras de forma incisiva, mas isto não exclui o analfabetismo 

funcional: o desenvolvimento do hemisfério esquerdo, da razão e lógica também 

perpassa um extenso cuidado e elaboração indutiva e racional. Porém, o desenho, por 

ter um caráter universal, em primeira instância, exprime também subjetividade. Se o 

texto racional acadêmico busca um entendimento objetivo, metódico, sem a 

interferência emocional, subjaz nele uma vontade de que os enunciados encontrem 

ecos nas mentes dos possíveis leitores. Ao mesmo tempo em que as idéias se 

concatenam, à medida que o texto vai sendo construído, esta escritura é percebida e 

“sentida” pela pessoa que as escreve, como prazerosa; contrariamente, enquanto não 

se consegue elaborá-las concatenadas, há um misto de decepção e insatisfação, por 

não se obter resultados estimuladores.  

Pode-se conjeturar se este cientificismo objetivo realmente seja isento de não 

esbarrar no emocional ou no sentimento. E este, pergunta-se, não poderia estar 

influenciando a propalada cientificidade pura, como está o pesquisador no ato da 

escolha do momentum para a partícula ou onda? Pois a constatação das leis da 

natureza, primeiramente pela física clássica e depois pela quântica, teve sua 

interpretação modificada, já que o paradigma quântico oferece uma dúvida e uma 

interferência: a posição e o movimento do elétron é imprevisível e só podem ser 

medido se o pesquisador interferir, escolhendo uma das duas. Só então ele pode 

estipular se, naquele instante, o estado eletrônico é onda ou partícula. Do contrário, a 

realidade se porta como a noção que a criança possui, ao “brincar” de desaparecer e 

aparecer com as coisas que sua vista não alcança. Pela ciência quântica, esse fato  

torna-se verossímil.  

O desenho retoma a existência de forma quântica: da onda à matéria, o 

desenhista obtém um resgate possível daquilo que está no espaço-tempo einsteniano, 

numa dimensão coligada à possibilidade provável da mente imaginativa. Jung afirmou 

mesmo que: 

 

O Artista não é uma pessoa dotada de livre arbítrio que persegue seus próprios 

objetivos, mas alguém que permite à Arte realizar seus propósitos através dele. 

Como ser humano, ele pode ter humores, desejos e metas próprias, mas como 

Artista ele é “homem” num sentido mais sublime - ele é um homem coletivo - alguém 
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que carrega e molda a vida psíquica inconsciente da humanidade. (JUNG, C. G. 

apud BELLO. 1998, 189). 

 

Se alguns animais possuem emoções e inteligência rudimentares que parecem 

permitir-lhes a comunicação, nenhum até agora conseguiu reproduzir de forma 

figurativa idéias dissociadas de sua psique (existem pássaros, como o João-de-barro, 

que instintivamente constroem seu ninho, e aranhas moldam suas teias, de maneira 

inteligente, mas nada há que prove que têm consciência destacada destas ações). O 

homem e sua mente seriam o ápice (até o momento) desta inteligência. E a 

expressão, incluindo a possibilidade expressiva do desenho, é tão importante como 

outra qualquer. Como a expressão musical, por exemplo. 

Há a possibilidade, já que a música e o desenho se manifestam por 

freqüências - sonoras, no caso da primeira, e visuais no caso da segunda -, de se 

comparar o desenho com a música: 

 

O grafismo é a imagem do gesto musical desenhado sobre o papel; a fixação do 

movimento sonoro por meio gráfico visual. Por exemplo: os traços _______ podem 

ser interpretados como sons descontínuos, e a linha como sons contínuos, conforme 

códigos previamente estabelecidos. O grafismo “exterioriza o movimento do 

pensamento em figura-gesto perceptível pelo “olho”, observa, com razão, a 

musicóloga Stoianova. (ZAGONEL, 1992:19) 

 

 Desenhos, então, poderiam ser “ouvidos” pelos olhos, e músicas, “vistas” pelos 

ouvidos. Afinal, cientificamente falando, tanto sons como desenhos são ondas 

vibratórias, com a diferença de que as primeiras, sonoras, e as últimas, de luz: 

misturá-las seria o equivalente a uma sinestesia.  

O desenho foi, inclusive, tema de controvérsia no Curso de Patrimônio Cultural, 

promovido pela Área Departamental de História, Arqueologia e Patrimônio da 

Universidade do Algarve, em Portugal, tanto motivado por alunos como professores, 

devido à implementação de algumas disciplinas inéditas na Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais. O desenho foi inserido como disciplina no plano curricular, 

levando Barranha (2001) a argumentar e expor as necessidades de se ter o desenho 

como parte integrante de sua grade:  

 

que o Desenho pode assumir um papel determinante, em dois planos distintos: um 

de carácter prático-instrumental, relacionado com a realização de tarefas específicas 

de análise e representação gráfica de objectos e construções e outro, de carácter 
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mais abrangente e também mais subliminar, ligado ao desenvolvimento da 

percepção visual e da sensibilidade estética. 

 

Esta consideração reincide na questão das duas formas expressivas que o 

desenho representa: a racionalidade, então com um desenho técnico e pertinente à 

mente racional, e a expressiva, tida como subjetiva, e, portanto, menos importante ao 

sistema educacional.  

Assim, a questão do desenho se associa à importância de se percebê-lo como 

fator que aprimora o desenvolvimento sadio do cérebro triadico. 

 

4.3.1 A técnica do desenho para uma conjunção do hemisfério direito e 

esquerdo. 

 

Em seu livro Desenhando com o lado direito do cérebro, Betty Edwards (2003), 

baseada nas concepções dos hemisférios cerebrais, defendeu que foi graças ao 

desenho que as questões acerca das características hemisferiais puderam ser mais 

bem difundidas. Ela foi pioneira no estímulo à técnica do desenho com base nas 

descobertas neurológicas, e hoje pode ver frutos de seu trabalho, como a influência 

que ajudou a disseminar: 

 

O domínio do desenho não depende de uma habilidade manual especial, nem do 

conhecimento de técnicas específicas, e muito menos de um certo “olhar”. O 

domínio do desenho nasce, isto sim, com o desenvolvimento de um modo de pensar 

diferenciado. Esse pensar diferente torna as pessoas mais criativas e mais sensíveis 

ao mundo à sua volta. Passam então a ver de outra forma, compreendendo melhor 

filmes, quadros, esculturas, fotografias e programas de televisão. (HALLAWELL, 

1994: quarta capa) 

 

Ainda, segundo Hallawell (1994), o desenho é uma interpretação gráfica de 

qualquer realidade, seja visual, emocional, intelectual etc. O estudo do desenho 

permite esta interpretação com mais fluência, porém não se deve confundir tal estudo 

meramente com o desenho de observação, que seria um meio para adquirir tal 

domínio. 

A luz, refletida no objeto, penetra no olho até a retina. Esta informação é 

transmitida ao cérebro dual (hemisférios direito-esquerdo). O cérebro instrui a mão 

para executar os traços, inicialmente de forma analítica, mas com a experiência, a 

resposta intuitiva e/ou emocional acaba por ser mais natural. 
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Hallawel (1994) atenta que, no exercício do desenho de observação, 

desenvolve-se o pensamento analógico e concreto, o senso de proporção, espaço, 

volume e planos. A sensibilidade e a intuição são aguçadas, enquanto se passa a 

apreciar melhor os outros elementos da linguagem gráfica: textura, linha, cor, estrutura 

e composição. Este ponto é interessante, já que preconiza que o aprendizado na arte 

do desenho auxilia no desenvolvimento do hemisfério direito.  

Para Hallawell, o desenho realista proporciona a deslimitação da criatividade. 

Mas quando o desenho de observação é ensinado como se fosse baseado em regras, 

pode prejudicar a criatividade do aluno. Assim, Hallawell afirma que o processo técnico 

por si só, não deve ser aplicado. É necessária  a inclusão da modalidade do hemisfério 

direito, da criatividade. 

Hallawell defende, ainda, que o domínio do desenho não depende de 

habilidade manual nem de conhecimento técnico, tampouco de um olhar diferenciado. 

Para poder ver uma maneira adequada para desenhar, é necessário pensar de uma 

maneira adequada, diferente do modo utilizado no dia-a-dia. Pode-se aplicar este 

pensar diferenciado em outras atividades pessoais e profissionais, melhorando 

inclusive suas relações familiares. Esta assertativa corrobora a importância de uma 

didática que contemple o viés não exclusivamente racional. Ambos hemisférios 

cerebrais trabalham em conjunto, porém, a educação tradicional tem elegido o 

esquerdo, em detrimento do potencial menos conhecido do direito. 

O processo do desenho não é lógico, mas, sim, analógico (por comparações);  

o processo de desenhar é que importa, e não o resultado em si. A preocupação com 

resultados seria um atributo do lado esquerdo do cérebro, como confirmando a 

estratificação de um modo de pensar calibrado na “frieza” da lógica cartesiana, 

estimulando a competição sem o aprofundamento de outras sensibilidades. 

Ao se utilizar a maneira de pensar diferenciada, não só no desenho, como em 

outras atividades, há um ganho em informações que podem ser codificadas em 

conjunto, e não de forma isolada. No entanto, quando o objetivo do ato de desenhar é 

o principal motivador, o processo é lento, já que se demanda uma repetição 

incessante de se desenhar. Por isso, Hallawell afirma que o aprendizado do desenho, 

modernamente, pode ser constituído de três partes: fundamentos, temáticas e 

técnicas. 

No método tradicional (diga-se, cartesiano), trabalha-se primeiro os 

fundamentos, depois as técnicas e por fim a temática. Mas este método é longo, e, 

assim, alguns professores colocam primeiro a expressão e depois a técnica (o que, 

segundo Hallawell, é adequado para crianças abaixo de 10 anos). A intenção ideal é a 

de buscar um método “holístico” (sistêmico) que permita abarcar tanto o método 
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tradicional (cartesiano) como o que traz o trabalho com a expressão em primeiro 

plano, mas que pode frustrar alguns adolescentes e adultos, por sentirem falta de 

fundamentos, já que estão acostumados ao uso da lógica hemisferial do cérebro 

esquerdo. Esta premissa aventada por Hallawell é interessante, pois esclarece, de 

forma pontual, a dificuldade de se buscar novos processamentos mentais, enquanto 

há o hábito difundido, ao longo da história, de se pensar de forma cartesiana. 

Edwards (2002) defende a premissa de que as pessoas não desenvolveram de 

forma satisfatória algumas áreas do hemisfério direito, o que dificultaria com que 

desenhassem de forma “madura”. O ato de desenhar, neste argumento, relaciona-se 

diretamente à questão de se definir o que seria saber desenhar. Se se tomar a 

questão com base em que a técnica conduza um ser humano, desde a infância à fase 

adulta, como alguém que vai sendo aperfeiçoado e também desenvolve competências, 

então, o ato de desenhar deve seguir numa progressão como qualquer outra 

modalidade em desenvolvimento, como a profissão de engenheiro, historiador, 

marceneiro, arquiteto, músico, economista, professor etc. Ou seja, pelo sistema 

cartesiano, o aprimoramento se faz com a utilização satisfatória do hemisfério 

esquerdo aliado ao pragmatismo da porção central. Para o sistema da civilização ora 

presente, estas qualidades remetem a uma satisfatória condução que encontra lugar 

profissional. Mas a realidade é outra: existe o hemisfério direito que, em conjunto aos 

outros dois, somatiza uma capacidade que ainda está mal explorada e definida. O 

processo criativo impulsionado pela lateralidade direita, ou modalidade “D”, como 

inseriu Betty Edwards (2003) em seu livro, é tão necessário como as outras duas 

partes, pois do contrário o homem seria um autômato. Edwards emprega, como uma 

das técnicas de se desenvolver o hemisfério direito, a cópia de uma foto colocada de 

cabeça para baixo. Assim, o hemisfério esquerdo não interfere demais, pois a figura 

acaba por ser “desconhecida”. Na verdade, ao percorrer as áreas da foto invertida, o 

olhar do aluno não emprega a racionalidade de pronto: o hemisfério esquerdo 

automaticamente nomeia o que conhece, pois age na esfera racional; se disposta ao 

contrário, a visualização das áreas e linhas se mostra menos rígida, deixando espaço 

para aflorar a modalidade “D”, como batizou Edwards . Assim, o cérebro faz com que a 

mão do aluno “siga” as linhas que ele vê (sem que lhes dê nomes, como, “olho”, boca 

etc). Outra técnica é calcada na gestalt. Edwards pede que os aspirantes a 

desenhistas reproduzam o contorno de um objeto qualquer, como uma cadeira. 

Observa-se, nesta técnica, os limites entre a forma do objeto e o “ar”, e não 

propriamente o objeto nomeado. Ou seja, o aluno vai passeando seus olhos nas áreas 

limítrofes, buscando, ao mesmo tempo, uma visão sistêmica, mas também 

pormenorizada, em que contrastam os limites do objeto (da forma) com o “fundo” ou o 
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exterior a ela.. Assim, ao desenhar o objeto, seu cérebro tenta reproduzir os 

movimentos que seu olhar dirige. Nas duas técnicas, o mais importante se encontra 

em relação à atitude: o aluno tem que manter os olhos muito mais tempo no objeto, e 

o menos possível no papel. A mente atua, como expôs Antunes (2003), no 

funcionamento lateral (direito), enquanto que o vertical (esquerdo) realizaria sua 

função em acordo ao hemisfério direito, sem atrapalhá-lo, como costuma ocorrer.  

A memória visual pode trair, e esta é uma das razões porque alunos aplicados 

em desenho malogram na reprodução, por exemplo, de objetos ou figuras humanas. 

Desconhecendo o funcionamento da mente, os alunos costumam dirigir o olhar ao alvo 

que será reproduzido, sem perceberem que, no mesmo instante às suas tentativas de 

reproduzir o que foi observado, baixam a cabeça e focam o olhar no papel durante 

todo o tempo da ação. Dessa maneira, o que estão reproduzindo está generalizado na 

memória, pois geralmente esta apenas guarda aspectos padronizados dos objetos, e 

não percebem os detalhes visualmente (que é função do hemisfério direito). A técnica 

com o desenho na modalidade “D” de Edwards, busca suprir esta falha, ao obrigar o 

aspirante a manter os olhos durante a execução dos traços, no objeto real. 

Assim, redirecionando poucas vezes o olhar ao papel, o aluno ordena seu 

cérebro a ter uma nova postura, diferente da habitual, em que a mente é enganada por 

uma suposta memória-padrão. Esta memória-padrão exemplifica-se: uma cadeira 

possui um assento, um encosto para as costas, e quatro pernas. Porém, ao tentar 

reproduzi-la,  o aluno baixa a cabeça no papel, e sua memória-padrão volta a ser 

acionada, esquecendo-se da variedade e dos detalhes, embora ele não perceba isto 

(fig: 102). 

A música e o desenho (principalmente o artístico), por estimularem algumas 

áreas do hemisfério direito, deveriam permanecer em todos os ciclos e serem 

valorizados igualmente. Enquanto, por exemplo, o ensino da matemática é levado de 

grau em grau, ajudando no desenvolvimento mental, o ensino do desenho, sendo 

pouco estimulado, acaba por resultar em atrofia desta faculdade: os adultos 

permanecem a vida toda desenhando figuras humanas como quando o faziam na 

infância. 

A inserção da disciplina artística nos currículos escolares se faz de forma 

segregada e não correlata com as outras disciplinas. E mesmo as outras disciplinas se 

oferecem separadas, cada qual mergulhada em sua restringência específica.  

Interessante também notar que o desenho tem importância e diferença para 

culturas distintas. Para a pintura taoísta, por exemplo, o desenho não requer o rigor da 

perspectiva desenvolvida pelos renascentistas, com ponto de fuga e segmentos 

áureos, pois a fluência da arte taoísta tem a ver com o ato e o momento das 
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pinceladas: provavelmente a 

mente dos artistas orientais 

funcione no diapasão em que 

os hemisférios cerebrais 

esquerdo e direito tenham 

melhor equilíbrio. A maneira 

em que eles desenham e 

pintam é diferenciada, pois 

não requer esquemas, não 

partindo de construções 

geométricas racionalizadas.  

A maneira de 

representar a realidade pelo 

Ocidente, calcada no racional 

e na geometria com regras (e 

réguas) não encontra ecos na 

antiquíssima modalidade de 

desenho dos orientais. Para 

eles, retratar a natureza é 

exprimir a “realidade” externa 

em uníssono à interna. O ato 

de desenhar é de 

preenchimento direto à tinta, 

cuja perspectiva não é pré-

arranjada com esboços cartesianos, e, sim, de acordo com uma observação do artista, 

em que seus movimentos de pincéis se dão quase de forma improvisada. Vão 

depositando, na área branca, traços e manchas de forma aparentemente anárquica, 

mas que resulta numa arte equilibrada, cujo objetivo é a transcendência do ser. Pode-

se dizer que a técnica do desenho dos taoístas emprega a modalidade do lado direito 

do cérebro, enquanto que a ocidental, com suas perspectivas e linhas de construções, 

emprega o lado esquerdo. Esta ‘técnica” oriental, que vai construindo a natureza 

visualmente de uma forma espontânea, encontra eco na técnica aventada por Betty 

Edwards, que, em suma, intenta que a mente humana ative-se de forma similar à que 

os orientais taoístas se acostumaram. 

A dificuldade em se aprender a desenhar de forma “real” em que a mão 

obedeça o que os olhos vêem e aprenda a usar a trucagem da perspectiva no papel, 

deve-se ao processamento cerebral esquerdo, em primeira instância. Nesse sentido 

Fig. 102: desenhar requer observação constante ao objeto, 
desenvolvendo ambos hemisférios cerebrais. 
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Edwards (2003) alerta que seus alunos passaram a desenhar de forma menos 

primária ou primitiva a partir do momento em que ela os auxiliou a perceberem 

diferentemente as formas e objetos reais que lhes serviam de modelo. A premissa da 

técnica utilizada por Edwards, e reiterada por Hallawell no ensino do desenho, é a 

mesma da utilizada por Lílian Prist citada por Moraes (1999). Ao perceber que o 

aprendizado da língua inglesa era facilitado quando os alunos ingressavam numa 

modalidade de pensar distinta da linear e racional “pura”, Prist (MORAES, 1999) 

desenvolveu uma técnica que contempla a intuição e o aprendizado não cartesiano. 

Assim, como visto, o sistema educacional falha em perpetuar o sistema 

cartesiano e menosprezar o ensino das artes em geral, especialmente do desenho. 

Atuando dessa forma, faz ampliar as disciplinas que desenvolvem o hemisfério 

esquerdo, como matemática e línguas, e “abafa” as de arte, dirimindo ativações do 

hemisfério direito, relegando a um analfabetismo artístico os futuros adultos, que 

desconhecem as técnicas do desenho, não chegando a desenvolvê-las. No entanto, 

os desenhos são resultantes da expressão humana, e o ato de desenhar, como se 

averigua, é um dos mais complexos e ainda pouco estudados. A cultura ocidental, 

principalmente, com o fomento da linguagem racional, cartesiana, inflamada pela 

linearidade da escrita fonética, parcialmente desprezou o desenvolvimento da 

expressão que origina todas as coisas, inclusive as 

letras do alfabeto, simplesmente por identificar no 

desenho uma proximidade com a “infância” (todas 

as crianças rabiscam e desenham).  

A infância está atrelada ao processo criativo 

intenso, a uma lógica alinear: nas narrativas 

gráficas das crianças, muitas vezes há a reunião, 

numa só imagem, de cenas que se sucedem, como 

assevera Merleau-Ponty (2002: 186). Elas criam 

histórias e as ilustram com um só desenho imbuído 

de muitos elementos: a narrativa é quântica, 

passado, presente e futuro se imbricam. As mentes 

infantis vivem muitas vezes em estado alfa, propício 

ao afloramento do hemisfério direito, conector ao 

mundo intuitivo e cósmico. 

 À infância, em realidade, corresponde o 

hemisfério direito, e, no jogo triádico, em que a humanidade elegeu principalmente o 

hemisfério da racionalidade, tornando irrelevantes as emoções e expressões, natural 

seria que, essa mesma mente deficitária (cooptada pela porção central, que executa), 

Fig. 103: desenho de Nádia, de apenas 6 
anos, que tinha desenvolvimento retardado 
na linguagem. Porém, seu hemisfério direito 
parecia estar tão desenvolvido a ponto de 

seus desenhos se assemelharem aos de um 
profissional.(Winner, 2005) 
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não se percebendo ser parte de um todo, obviamente abafasse sua contraparte, 

tomando para si o que não lhe é por inteiro de direito: a mente racional representa o 

ser humano adulto racional, frio e calculista, enquanto a mente intuitiva representa o 

estado pueril, brincalhão, criativo que existe na criança, mas também no adulto, 

embora este, amputado de tal percepção, pense ser imaturidade possuí-la e empregá-

la. 

O desenho e seu aprendizado podem promover uma maneira distinta e 

amplificada de se perceber a vida: um dos alunos do curso de Dworecki (1998: 72) 

afirmou que, antes de ingressar no curso de desenho, tinha uma forma diferente de 

caminhar, e, depois, passou a “ver”, não mais linearmente. O desenho não é 

abandonado espontaneamente, mas sim devido ao sistema cartesiano vigente. 

Reitera-se, assim, a assertiva de  Dworeck (1998), ao afirmar que o abandono do 

desenho na escola se dá por uma falha cultural, e que a sensibilidade humana seria 

diferente, se não se largasse o papel das artes na sociedade. 

 

4.4 O Desenho nas histórias em quadrinhos 

 

O desenho aparenta ser um meio de expressão simples, porém nele reside uma 

complexidade comparável à intrigante atuação da partícula atômica. E igualmente o 

são as histórias em quadrinhos, que se constituem primordialmente de desenhos: 

elementos principais que retomam e simulam uma representação imagética da vida 

(real ou ficcional) em movimento. 

Porém, as histórias em quadrinhos estão 

intimamente ligadas com a prensa de Gutemberg 

e o fator da “reprodutibilidade”, como o jornal e as 

revistas. A evolução dos quadrinhos também 

segue o desenvolvimento tecnológico e 

acompanha o percurso da publicidade. Há uma 

ligação íntima entre os estilos de desenhos das 

histórias em quadrinhos, principalmente das norte-

americanas, com os do meio publicitário, inclusive 

pelo fato de os desenhistas de quadrinhos terem 

se formado e/ou trabalhado em escolas para 

ilustradores, tendo oferecido seus préstimos à 

publicidade e propaganda. 

Já, na década de 1960, os desenhos nas Fig. 104 
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histórias em quadrinhos começaram a ter traços mais sintéticos e mais “estilizados” 

como os de Jack Kirby. Nos anos de 1970, ainda vinculado à ilustração, temos o 

trabalho de Neal Adams (fig. 104), com uma arte fotográfica, realista, mas com linhas 

de movimento e diagramação arrojadas, e a arte plástica da narrativa seqüencial de 

Jim Aparo e John Buscema,  

Na Europa, deu-se o surgimento da arte vanguardista nas histórias em 

quadrinhos, com Nicolas Devil, Druillet, Moebius e Caza: este último, aliás, foi muito 

influenciado pela arte Pop, e trabalhou dez anos com publicidade, vindo a criar a 

história em quadrinhos Quando os ternos tinham dentes, com cores chapadas e de 

contrastes puros. Caza se utiliza das cores como a essência da expressão, com 

intenção sígnica, em seus quadrinhos. 

No início da década de 1970 os artistas de quadrinhos americanos passaram a 

sofrer influência dos franceses, e Richard Corben extravasou seu estilo, acentuando a 

distorção e os exageros (expressões caricaturais em meio a desenhos realistas), 

aliando aos desenhos cores obtidas com um recurso único: ele trabalhava as cores 

nos acetatos utilizados em animação, dando ao seu trabalho um aspecto 

tridimensional, antes da utilização dos softwares de computadores com programas de 

tratamento de imagens e simulação tridimensional. 

As histórias em quadrinhos artísticas, que já existiam com status de arte e 

pintura na Europa, passaram a se tornar mais freqüentes e assim reconhecidas no 

mercado norte-americano nos anos 1980 e 1990, com Bill Sienkewicz, John J. Muth e 

Kent Williams, em uma arte quadrinhística 

plena de expressionismo, principalmente. 

Na França, Moebius influenciou o cinema em 

Alien, e em Blade Runner, com sua arte de 

ficção científica (fig. 105). A partir dos anos de 

1990, o computador começa a ter seu uso 

mais alargado nos quadrinhos. 

Muitos são os estilos de desenhos de 

histórias em quadrinhos no mundo inteiro, mas 

os desenhos têm uma estética própria e uma 

linguagem pessoal com detalhes gráficos, 

como as linhas de movimento, que existiam na 

pré-história e até nas pinturas sacras. 

Infelizmente, o preconceito eclodido graças à 

questão hemisferial esquerda atinente ao Fig. 105 
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cartesianismo, obliterou o estudo mais valorizado dos desenhos, principalmente os de 

histórias em quadrinhos, por julgá-los menos importantes para a cultura humana. Um 

ponto importante a se ressaltar é que a “imagem dos quadrinhos é manual”, revelando 

a intenção do autor na “emissão do ato sêmico e transforma o desenho em mensagem 

icônica, carregando em si, além das idéias, a arte, o estilo do emissor” (CAGNIN, 

1975: 33). 

A questão da leitura e das histórias em quadrinhos como “vilãs” no processo da 

educação formal continua até hoje arraigada por causa do preconceito ao desenho, 

independente da formação ou instrução de teóricos que muito pouco entendem da 

panvisualidade icônica contida como informação nas narrativas quadrinhísticas. Por 

exemplo, em um artigo recente, endereçado a jovens, o autor, questionando as razões 

da pouca receptividade por parte deles quanto à leitura fonética, aponta razões, em 

que algumas informações estariam prontas e seriam entregues “mastigadas”, nas 

televisões, internet e revistas com histórias em quadrinhos, propiciando a preguiça nos 

leitores (WHITEMAN, 2001: 53).  

Há muito imediatismo nas conclusões de investigadores e jornalistas, sem 

verdadeiro aval científico. A leitura de histórias em quadrinhos, não traz informações 

“mastigadas”, pois o conteúdo é completamente diferente de qualquer outro gênero, 

aproximando-se talvez, dos recursos de hipermídia na Internet, que nem por isso deixa 

de ser rico em informação e conteúdo. Como mencionado, estudos por tomografia 

computadorizada já descobriram que a leitura dos fonemas distingue-se da dos 

ideogramas chineses, conquanto às respostas dos hemisférios cerebrais. Se os 

chineses, de certa forma, por lerem grafes, derivados de sinais pictóricos e que 

remetem às imagens, conseguem se expressar e criar uma cultura própria milenar, 

não se pode acusá-los de terem leitura preguiçosa, já que o próprio sistema gráfico 

deles é icônico como nas histórias em quadrinhos. As medições computadorizadas do 

cérebro em relação a leituras e imagens poderiam pôr em andamento melhores 

hipóteses do que meramente a reprodução de preconceitos sem base real, como 

foram aventados no artigo de Whiteman.. 

Ademais, o desenho, como informação, é algo ainda a ser estudado. 

 

4.5 Analfabetismo icônico 

 

As histórias em quadrinhos, por serem constituídas de desenhos, aparentemente 

surgem como linguagem simples e fácil de ser lida. Nesta forma de avaliar, está 

implícito um preconceito quase nunca tido como errôneo. Por ser um preconceito, já 

está embutido um pré-julgamento, de que as histórias em quadrinhos são tidas como 
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linguagem estritamente infantil, pois associadas a desenhos, e, portanto, inferiores à 

literatura convencional. Há muitas falhas neste pensamento. Atualmente, as crianças 

estão sendo melhor compreendidas, inclusive no que concerne a sua psicologia, e 

estão sendo revistos conceitos que as tinham como ingênuas e não muito atentas. A 

cada geração, sua esperteza é maior, graças provavelmente à genética, corroborada à 

teoria do memetismo (de Richard Dawkins) e à tecnologia, que vão melhorando e 

facilitando o aparato criado para servir o ser humano (vídeo-games, computadores, 

etc).  

As imagens podem se associar mais distintamente ao hemisfério direito, logo à 

emoção e à intuição. Tal hipótese pode se ver corroborada caso se aliem a ela novas 

asserções de alguns teóricos, como Thierry Groensteen (2004), que alcunha como 

anicônicos (aniconète) os leitores que não sabem como ler as imagens em 

seqüências, acompanhadas muitas vezes por textos, que perfazem as histórias em 

quadrinhos. Groensteen retoma a questão da pouca profundidade e importância que a 

academia educacional e os órgãos da imprensa têm concedido às histórias em 

quadrinhos, explicitando serem elas possuidoras de uma linguagem única, e de 

potencial rico em informação, que devem ser olhadas com mais atenção. O autor 

atribui essa pouca noção no que concerne à riqueza potencial dos quadrinhos a ínfima 

abertura das editoras, em publicar histórias em quadrinhos mais maduras e autorais e 

não presas a padrões atrelados aos gráficos de venda, formatando-as em aventuras 

com clichês repetitivos e desgastados. Para ele, as histórias em quadrinhos autorais e 

com propostas mais ousadas são colocadas no mercado à míngua e com tiragens 

insuficientes, devido a uma falha no entendimento da real potencialidade dos 

quadrinhos, no que concerne aos elementos que mais facilmente os tornam 

reconhecidos como linguagem visual-literária: os desenhos. Não é por serem os 

desenhos manifestações que sempre acompanham as crianças, que servem apenas a 

elas. Este é um preconceito errôneo que os adultos reiteram, às histórias em 

quadrinhos, justamente por estas aliarem desenhos aos textos. 

Fato que comprova a desatenção em relação à importância da informação 

imagética, logo, do desenho – e conseqüente supervalorização da escrita fonética -,  

se deu no grande mercado norte-americano, ao final da década de 1960 para início da 

de 1970. O artista norte-americano de histórias em quadrinhos, Jim Steranko (CASEY, 

2004), quando roteirizava e desenhava a revista Nick Fury para a editora Marvel 

Comics, introduziu uma história de três páginas iniciais completamente mudas (Fig. 

106), cuja tônica informacional se dava exclusivamente pelas imagens desenhadas, 

com total ausência de textos escritos (excetuando-se pelo título da história e do 

personagem como acontece em narrativas de filmes, em que, em muitos momentos 
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desenrolam-se ações sem falas). Porém, o estigma no qual o texto descritivo fonético 

seria preponderante como elemento necessário às histórias em quadrinhos, e sua 

ausência nas páginas elaboradas pelo desenhista, causou estranheza ao editor, que 

temia que os jornaleiros pensassem se tratar de erro de impressão, e devolvessem a 

edição. Na verdade, a questão se torna muito mais complexa, à medida em que o 

valor à escrita fonética se torna desmesurado, dirimindo a importância da informação 

imagética, conforme se pode asseverar por mais este fato pontual, corroborando um 

sintomático  analfabetismo icônico, já aventado pro Groensteen. 

Groensteen (2004) explicita, também, quatro itens que colaborariam a uma 

necessária pedagogia de reconhecimento e potencialidade das histórias em 

quadrinhos:  

 

1o. verificar a linguagem das histórias em quadrinhos, separando suas 

especificidades únicas: por exemplo, das nomenclaturas que são usadas pelos 

cinemas e emprestadas aos quadrinhos. Thierry esclarece que alguns 

procedimentos atribuídos às bandas desenhadas, como sons, movimentos ou 

composição de página não têm equivalente nas telas e por isso precisam ser 

reconhecidos e estudados; 

2o. ter cuidado com os lugares-comuns ao se analisarem as relações entre 

texto e imagem, pois nos quadrinhos a situação tem outra complexidade, visto 

que as páginas “lidas” são interação entre a imagem e o texto, ambos num jogo 

interativo pan-visual; 

Fig. 106 
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3o. considerar as histórias em quadrinhos como uma disciplina artística, tal qual 

a disciplina de história de arte ou a de música: se para se compreender a arte 

atual e a música faz-se necessária uma incursão total pela história, Thierry 

defende que para se compreender e dar o real significado à linguagem gráfica 

sequencial, precisa-se saber o seu histórico evolutivo; 

4o. colocar as histórias em quadrinhos em prioridade e pé de igualdade como 

elementos de estudos estéticos. A gama de estilos é imensa e vai desde os 

traços de caricaturas infantis e animais antropomorfizados a traços distintos de 

gêneros como terror, ficção científica, western, e muitos outros, sendo que em 

cada gênero há uma gama variada de artistas, estilos e técnicas que compõe 

um excelente e riquíssimo painel da arte dos traços até agora negligenciados 

pelas escolas de arte em geral. 

 

Por todas estas premissas, percebe-se a defesa de Thierry a uma atenção 

pertinente e necessária, principalmente nas faculdades de Arte e de Comunicação, em 

relação ao potencial imagético do desenho e das histórias em quadrinhos. 
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