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

mesmo

material

se

encontra

no

site

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3

BEKENSTEIN, Jacob. D. Informação no Universo Holográfico. In Scientific American – Brasil. Ano 2, n. 16. São Paulo: Ediouro, Segmento-Duetto Editorial Ltda, setembro de 2003, p. 43.
SAENGER, PAUL. A separação entre palavras e a fisiologia da leitura . In David R. OLSON e Nancy TORRANCE, Cultura Escrita e Oralidade, São Paulo, Ática, 1995.
GRASSI, Ernesto. Poder da imagem, impotência da palavra racional: em defesa da retórica. São Paulo: Duas Cidades, 1978.

293

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

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

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

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

4

Ibidem.
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Fig 5. Páginas 4 e 5

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

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

Fig 10. Páginas 14 e 15

297

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

Fig 11. Páginas 16 e 17

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

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

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

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

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

http://www.foresight.org/EOC/ )
“Do Volumoso ao Nanico” (p.9): Esta HQ partiu da leitura do texto de Drexler em que aborda a tecnologia atual, que está se tornando uma
nanotecnologia. A antiga tecnologia (Bulk Technology) vai cedendo espaço à tecnologia molecular. O manuseio de átomos e moléculas é
feito atualmente com mais precisão e individualmente. Abrem-se espaços para as nanomáquinas que são (serão) construídas, e cujas
proteínas agirão como motores, que terão partes construídas como braços de robôs. Novas enzimas serão construídos por engenheiros
bioquímicos que montarão novos padrões de átomos, obtendo formas de fibra de diamantes cinqüenta vezes mais fortes com o mesmo
peso que o alumínio. Enfim, conjectura-se que os futuros nanorobôs poderão até se replicar. Nesta HQ coloquei o hominídeo se
utilizando de uma “ferramenta”, o início da tecnologia: porém, ao último quadrinho inseri uma lupa como que para mostrar ao leitor que dentro do dedo do
humanóide já está trabalhando um nanorobô... (http://www.foresight.org/EOC/ )
Uma HQ interessante que disserta inclusive acerca de enzimas criadas tecnologicamente que se reelaboram e criam roupas, em um futuro distante, é o
gibi Flash – O tempo voa, publicado em abril/maio de 2003 pela Mythos editora.

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

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

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

“On Having No Body” (p.23): Os cientistas usam muita metáfora, exemplos que beiram o fantástico e outras idéias obtidas por insghts para
explicarem conceitos de difícil colocação, ou até de vanguarda. Penso que há relação com a questão dos hemisférios cerebrais. O artista, por
usar demais sua lateralidade direita, concebe, mas tem dificuldade em racionalizar. Isto fica para conceituações após suas criaões, e
geralmente por teóricos acadêmicos. Ao contrário, os cientiistas em geral, por, talvez, se utilizarem em demasia de seu hemisfério esquerdo
(racional), acabam, involuntariamente, criando analogias fantásticas, apenas para que possam fazer entender as teorias pensadas
(aparentemente, o cérebro de ambos - artista e cientista – está assim, efetuando seu equilíbrio). Nesse texto de Hofstader, ele narra um
fato que lhe ocorreu mentalmente (um insight um tanto longo, se assim posso dizer) num dia ao se levantar. Percebeu-se sem cabeça, e pôs-se a ver o
mundo – pois em lugar de sua cabeça, ele tinha o “todo” (que “via”, mas de outra forma). Assim, não havia mais a dualidade, tudo era simples. Nas palavras
de Hofstader: “A verdade é que ver tem dois significados opostos: ao observar um par conversando, dizemos que eles se ‘vêem’ um ao outro, mesmo que
suas faces permaneçam intactas e separadas. Mas quando eu vejo você sua face é tudo, minha nada. Você é o fim de mim. Ainda nós usamos a mesma
palavra para ambas as operações, embora sejam um tanto diferentes, a palavra tem o mesmo significado.” Ao que parece, o autor chegou a elucubrações
instintivas e intuídas, similarmente às que os filósofos místicos alcançam. (Hofstader, Douglas R. e Daniel C. Dennett. The Mind´s I. Fantasies and
Reflections on Self and Soul. New York: Bantam, 1981.)
“Sonhos Sãos” (p.26): O cérebro e seu funcionamento não dormem durante o sono (o cérebro pode, inclusive, dependendo dos assuntos, trabalhar duas
vezes mais no estado “adormecido”). Diferentemente do postulado por Freud, os sonhos não são apenas repressões, mas também
mensagens guiadas pelo cérebro em sua construção: o inconsciente não é um arquivo do passado do indivíduo, e sim uma fonte ativa de
idéias para o futuro.
As teorias quanto à consciência e os sonhos são amplas, e a complexidade delas é maior do que tem se imaginado. Esta HQ reconsidera
estes conceitos. (Campbell, Jeremy. Grammatical Man. Information, Entropy, Language and Life. New York: Simon & Schuster, 1982.

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