


Sobre o primeiro experimento: talvez você tenha descoberto 

que pode ser bastante difícil listar com rapidez aquilo que fa-

zemos em um dia típico de nossa vida. Na maioria das vezes, 

a soma das atividades ultrapassa 100%, requerendo solução 

para um problema aritmético. Vamos agora para outra etapa 

do experimento: construir uma imagem desenhando um típico 

dia de trabalho com lápis de cor. 

Mas antes vale partilhar algumas considerações. Essa téc-

nica é denominada exploração criativa por associação gráfica 

(ou analografite) e propõe a apresentação de ideias sob a forma 

de pequenos desenhos. O objetivo é promover uma expansão 

de nossas capacidades mentais e ver situações cotidianas com 

maior clareza. À parte o fato de que essa ferramenta fomenta 

a criatividade, é importante ressaltar que ela pode ajudar a 

fortalecer o pensamento racional e analítico. E, para tanto, 

não é necessário nenhum talento especial para o desenho, no 

sentido mais usual da palavra. Os mais simples esboços de 

homenzinhos esquemáticos, como os que uma criança de 4 

anos de idade é capaz de desenhar, são mais do que suficientes. 

De resto, as fronteiras da arte costumam ser elásticas: podemos 

arriscar dizer que muitas obras tardias de Pablo Picasso nada 

mais são do que explorações criativas por associação gráfica. Ao 

compor muitos de seus trabalhos o artista espanhol sacrificou 

a beleza convencional em prol da expressão de determinadas 

ideias. Assim, reuniu, por exemplo, num mesmo rosto, as visões 

de frente e de perfil. 

Também gráficos e diagramas, pictogramas e ideogramas 

podem ser considerados analografite. Eles são mais agradáveis 

à mente do que as meras palavras, uma vez que o cérebro pro-

cessa imagens numa velocidade bastante elevada, até mil vezes 

mais rápido do que palavras. Os antigos chineses já sabiam que 

"uma imagem pode valer (até) mil palavras". Simplificações à 

parte, em alguns casos essa afirmação é verdadeira. E é bom 

lembrar que quanto mais conhecida uma imagem, quanto mais 

familiarizados estamos com o que ela reproduz, tanto mais 

rápido somos capazes de processá-la. 



Antigamente, os resultados de eleições, por 

exemplo, eram oferecidos em longas colunas de 

números. Hoje, já as primeiras projeções apare-

cem na forma de gráficos, o que facilita a visualiza-

ção de uma imagem imediata dos resultados. 

Dito isso, vamos em frente: faça um gráfico em 

forma de pizza com os percentuais do primeiro 

experimento. Você perceberá de imediato que 

atividades tomam mais seu tempo. Não precisa-

rá fazer contas para sabê-lo. Se perceber que as 

proporções não estão corretas (porque nota, di-

gamos, que passa muito mais tempo ao telefone), 

basta deslocar um pouquinho a linha divisória do 

pedaço de pizza na direção desejada. 

Provavelmente a essa altura você já terá notado 

que é muito mais fácil visualizar do que calcular 

as proporções. Para calculá-las, o pensamento 

normal precisa fazer um duplo desvio: primei-

ro, transformando ideias em números; depois, 

revertendo os números de volta em ideias. Com 

o auxílio da analografite, vemos de pronto o que 

é fato relevante, tanto no momento da produção 

do gráfico quanto depois. Se, 20 anos mais tarde, 

retomarmos as mesmas anotações, bastará um 

olhar para nos inteirarmos das informações. 

De resto, muita gente aprende de passagem 

uma importante lição de vida ao fazer esse 

exercício. Em geral, quanto mais cheio o dia, 

tanto mais trabalho imprevisto se acrescenta 

a ele. Isso soa familiar a você? Se a resposta é 

sim, examine de novo o gráfico que acabou de 

produzir. De que tamanho é o pedaço da pizza 

que você reservou para o cumpr imen to de 

tarefas imprevistas? Normalmente, as pessoas 

não reservam área nenhuma para isso - ou, ao 

menos, não em seu primeiro exercício. Se você 

observar seu cotidiano com atenção por duas 

semanas, vai aprender quanto tempo do seu dia 

típico precisa disponibilizar, em média, para o 

inesperado. Inclua o pedaço correspondente na 

pizza e veja que o tempo reservado para outras 

atividades terá de ser diminuído ou suprimido, 

para que seu gráfico corresponda à realidade. 

Isso ajudará também a protegê-lo do estresse 

excessivo que o tempo insuficiente reservado ao 

inesperado pode originar. É claro que podemos 

usar o mesmo recurso para "pensar gráficamen-

te" temas bem mais complexos (ver quadro). 

Vamos agora ao segundo experimento. Foi 

muito difícil descrevera dor com palavras? Em que 

medida você foi capaz reproduzi-la com exatidão? 

É possível que também aqui o processo não verbal 

tenha utilidade. Foi o que pensou o pesquisador 

Stefan Büchi, da clínica psiquiátrica do Hospital 

Universitário de Zurique. E foi por isso que ele 

desenvolveu a pictorial representation of illness and 

self measure (Prism, na sigla em inglês). 

A Prism é um processo de pensamento idênti-

co à analografite, embora o desenho não seja ne-

cessário. Neste caso, os pacientes depositam um 

disco vermelho, representando a doença (ou a 

dor ou outro aspecto a ser observado) sobre uma 



placa branca de metal que re-

presenta a vida. Nesse caso, 

é fundamental a distância 

escolhida entre a patologia e 

o "eu"-s imbol izado por um 

disco amarelo também sobre 

a placa branca. Essa distância 

pode ser facilmente medida 

e nos diz algo sobre como 

o paciente vive sua enfer-

midade no plano subjetivo. 

Curiosamente, as pessoas 

reagem de maneiras muito 

diversas, mesmo quando 

afligidas por dor semelhante. 

Segundo Büchi, o recurso 

é uma tentativa de, com o 

auxílio de um método visual, 

compreender a pressão que 

a dor exerce sobre o paciente 

para entender melhor a re-

lação entre a pessoa e seus 

problemas de saúde. 

Büchi reconhece que uma 

técnica tão incomum pode, 

sim, resistir ao crivo rigoroso da ciência: "Nós 

medimos essas distâncias em cerca de 1.500 

pacientes com doenças crônicas. É nítida a 

constatação estatística de que, em pessoas que 

se veem mais prejudicadas, a distância é menor, 

ao passo que em outras, com a mesma enfermi-

dade, mas com melhor disposição psíquica, a 

distância é maior". O quadro resultante da Prism 

exibe nítidas similaridades com os resultados de 

outros procedimentos de diagnose. 

De novo, vemos que esse tipo de ferramenta 

pode auxiliar o pensamento, porque nos permite 

expressar, sem o auxílio das palavras, aquilo que 

não conseguimos exprimir. A imagem ajuda a 

tornar palpável o abstrato - no caso da Prism, 

tanto para os especialistas responsáveis pelo 

tratamento quanto para seus pacientes. E todos 

saem ganhando. 

Direção semelhante toma o procedimento 

adotado pelo neurologista americano Carl Stafs-

trom, da Universidade de Wisconsin em Madison. 

Ele pediu a seus jovens pacientes, com idade entre 

4 e 19 anos, que desenhassem suas dores de 

cabeça, fazendo-lhes perguntas parecidas com as 

que sugeri neste texto, no segundo experimento: 

onde está a dor? Como é senti-la? 

Os desenhos resultantes foram 

bem diferentes uns dos outros. Um 

garotinho de 9 anos desenhou um 

martelo que golpeava o topo da 

cabeça, ao passo que uma jovem 

de 18 anos esboçou uma nuvem 

da qual caem gotas de chuva. A 

flecha apontando para sua cabeça 

mostra com clareza: quando cho-

ve, sinto dor na têmpora. 

Mesmo entre os pacientes 

que não sofrem de enxaqueca, 

imagens relativas a suas dores 

de cabeça revelam-se bastante 

distintas. No desenho de uma 

menina de 9 anos uma garotinha 

põe as mãos na cabeça, no ponto 

de onde acredita que a dor irradia. 

Um garoto de 10 anos localizou 

a sensação dolorosa mais para o 

lado, na altura da orelha, para onde 

sua mão aponta. Muitos desenhos 

sugerem ainda náusea e descon-

forto na região do estômago. 

Ao todo, crianças e jovens 

demonstraram surpreendente capacidade de re-

presentar sua dor por meio de desenhos - e sem 

qualquer treinamento para isso. Quanto não con-

seguiríamos se, nas escolas, o pensamento com 

o lápis de cor fosse exercitado de maneira mais 

criativa? Talvez muitos conflitos pudessem ser mais 

bem compreendidos pelos professores se eles ape-

nas pedissem que seus alunos desenhassem o que 

sentiam sobre determinados assuntos (incluindo 

dificuldade de relacionamento ou aprendizagem) 

e depois falassem sobre o que fizeram. 

O que menos importa é se as pessoas em-

pregam seu incômodo com perfeição. O fato 

é que as imagens são instrumentos preciosos 

de comunicação, que às vezes surpreendem até 

mesmo quem desenha. Em séries de estudos 

duplos-cegos, neurologistas analisaram os dese-

nhos de pacientes nos quais não haviam sequer 

realizado exames fisiológicos. Seus diagnósticos, 

baseados apenas nas analografites, coincidiram 

em grande parte com aqueles de colegas que, 

para o mesmo fim, utilizaram recursos técnicos 

sofisticados. Ambos os procedimentos chegaram 

ao mesmo diagnóstico de 83% dos pacientes que 

não sofriam de enxaqueca, e em 93,1% dos casos 

de enxaqueca. 
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