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Será que algum dia alcançarei o objetivo 

buscado há tanto tempo e de forma tão 

sôfrega? Espero. Mas enquanto não é 

atingido, um sentimento vago de 

desconforto persiste e não vai 

desaparecer até que eu tenha alcançado 

o porto, isto é, até que eu alcance algo 

mais promissor do que alcancei até 

agora. Cézanne (1972, p.336) 

 



RESUMO 

Essa pesquisa descreve a produção textual e visual de uma obra em formato de História 

em Quadrinhos, voltada para o público infanto-juvenil. O conteúdo proposto envolve a 

narrativa bibliográfica acerca do missionário norte-americano Ashbel Green Simonton 

(1833-1867). O formato visual (HQ) que possibilita a interação de recursos linguísticos 

e imagéticos diferenciados dos encontrados em outras narrativas; pode ser estimulante 

ao ponto de despertar a curiosidade e o interesse do leitor, em conhecer os fatos 

históricos, o ministério e a vida do fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil.  
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ABSTRACT 

 

 

This research describes the production of textual and visual work in a comic book 

format, addressed to children and youth. The proposed content focuses on a 

bibliographical narrative about the American missionary Ashbel Green Simonton ( 

1833- 1867 ). The visual format ( H Q ) , that enables the interaction of linguistic and 

pictorial features different from those found in other narratives , can be stimulating to 

the point of calling the reader's attention and interest to learn more about the historical 

facts, the ministry and life of the founder of the Presbyterian Church in Brazil. 

 

key-words : Simonton, missionary, Presbyterian Church of Brazil. 
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Título do projeto: Narrativa bibliográfica sobre o missionário Simonton: uma proposta 

de História em quadrinhos para crianças. 

 

 

1 - Introdução 

“Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a 

palavra de Deus; e, considerando atentamente o fim de sua 

vida, imitai a fé que tiveram.” (Hebreus 13:7). 

 

Não há dúvida alguma de que em diferentes áreas do saber quer na Biologia, 

Psicologia, Filosofia, Educação, etc. muito já se têm dito sobre o desenvolvimento da 

criança em diferentes aspectos. Tal tema que desperta inúmeras discussões torna-se 

atualizado quando consideramos que a leitura e o resgate de histórias podem contribuir 

e tornar-se fundamental para que a criança desenvolva hábitos de leitura, adquira novos 

vocabulários, amplie seu universo lingüístico e cresça nos aspectos afetivos, sociais, 

cognitivos, espirituais etc.  

A História em quadrinhos pode, por isso, ser também um dos agentes 

fundamentais para o desenvolvimento e a formação da criança. Nessa perspectiva, 

entendemos que ser leitor e conhecedor dos diferentes tipos de textos é uma forma de 

ampliar o universo linguístico. Não foi a toa que Abramovich (1997, p.16) ressaltou: 

"[…] ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um 

caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]". 

Nesse sentido a relevância científica desta pesquisa, consiste em dialogar com as 

áreas da Comunicação, da Educação, da História, da Cultura, das Artes Visuais e da 

Teologia dentre outras, pois na tentativa de enriquecer o desenvolvimento da criança 

propõe-se neste projeto o acesso desta, ao conhecimento da biografia do missionário 

Ashbel Green Simonton (1833-1867), fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil.  

Muitas pesquisas envolvendo Simonton, já foram e são desenvolvidas no meio 

acadêmico, sendo publicadas em forma de livros e cadernos de pós-graduação, todavia o 

acesso a textos considerados menos densos, especialmente voltado ao público infanto-

juvenil pode ser uma forma interessante de estimular a leitura e o acesso das crianças ao 

conhecimento da vida e da obra de um pioneiro que em seu diário (obra autobiográfico) 



destaca sua fé reformada. A hibridização das linguagens que conjuga em um mesmo 

texto a escrita e o desenho (História em quadrinhos) poderá então, contribuir e estimular 

o conhecimento da criança sobre a história do Presbiterianismo no Brasil, ampliando 

seus recursos de referência, além de contribuir para a sua formação espiritual.  

É importante ressaltar que na simplicidade reside a força dos textos deixados por 

Simonton em seu diário. Em seus registros, encontramos a grandeza de uma fé que 

suportou crises e provações, sem perder a confiança em Deus. De igual modo, por meio 

da leitura de um HQ (História em Quadrinhos), as crianças poderão desenvolver uma 

relação de confiança no Deus vivo e verdadeiro, alicerçando a fé firmada no exemplo 

deixado por Simonton. 

Nesse Mackpesquisa, foi possível embasarmos nas referências teóricas sobre o 

assunto através dos textos de Costa (1999) e nos escritos de Simonton (os quais foram 

traduzidos por Rizzo em 1962). Até aqui foi possível desenvolver um texto facilitador 

para que o público infanto-juvenil compreenda os principais fatos que marcaram a vinda 

de Simonton a saber: infância, chamado ao campo missionário, saída dos Estados 

Unidos,  ministério e sua morte em solo brasileiro.   

O êxito para um texto e para a ilustração, arte final e produção definitivos, 

puderam ser efetivados na troca com outros pares, a saber: uma equipe de professores 

que atuam nas áreas de letras, design, e ilustração, somada ao envolvimento de um 

aluno do curso de publicidade e propaganda.  

 

1.1 Objetivos Gerais  

 

Esta pesquisa possui um duplo objetivo: primeiramente, apresentar a vida do 

missionário Presbiteriano Ashbel Green Simonton sob a forma de história em 

Quadrinhos, em uma linguagem que alcance a compreensão das crianças alfabetizadas a 

partir de 8 anos de idade. A força da imagem ilustrada em quadrinhos pretende 

despertar o interesse de adolescentes, por isso o público alvo desta pesquisa se destina 

ao infanto-juvenil. Em segundo lugar, o resultado da pesquisa poderá ser passível de ser 

futuramente publicada a fim de que visibilizada em forma de HQ, torne-e útil para os 

professores e pais os quais poderão fazer uso deste material em suas igrejas, nas classes 

dominicais, nas escolas bíblicas de férias e em outros trabalhos (educativos, 

evangelísticos e missionários) oferecendo oportunidade de reflexão aos adultos e 

servindo de estímulo e modelos às crianças.  



1.2 Objetivos específico 

 

Esta pesquisa pretende aprimorar a linguagem textual e visual das referências já 

teóricas e produzir em forma de História em Quadrinhos para crianças, a narrativa 

biográfica da vida do missionário Simonton. 

 

1.3 Metodologia  

 A pesquisa exigiu três passos metodológicos.  

1º.)  Efetivação da equipe de trabalho: professores e alunos convidados que já estão 

inteirados do projeto. 

 Alexandre Jubran (Prof. PPA do CCL – Centro de Comunicação e Letras) 

 Carlos Fonseca Vicente (Prof. PPA do CCL – Centro de Comunicação e Letras) 

 Isabel Orestes Silveira (Prof. PPI do CCL – Centro de Comunicação e Letras) 

 Maria Aparecida de Aquino (Prof. PPI do CCL – Centro de Comunicação e 

Letras) 

 Sílvia Cristina Cópia Carrilho Silva Martins (Prof. PPI do CCL – Centro de 

Comunicação e Letras) 

 Aluno: André Vinicius Esteves Marques - Curso Publicidade e Propaganda 

2º.) Levantamento teórico- prático, dos dados que seguem: 

 Revisar a bibliografia de Simonton, (Rizzo 1962) e Costa (1999). 

 Adaptar a biografia de Simonton a uma linguagem acessível ao público alvo, 

tendo como referências textuais de teóricos diversos.  

 Experimentar técnicas de ilustração que sejam atrativas ao público infanto-

juvenil.  

3º.)  Pesquisa prática da ilustração. A investigação caminha tendo como exigências:  

 O desenvolvimento dos esboços e croquis de desenhos dos personagens, 

indumentários e cenografia. 

 Definição do ley-aut para a História em Quadrinhos  

 Pesquisa da técnica da arte final, (poderá ser pintura, desenho manual ou 

com recurso computacional ou até mesmo ambas).  

 Revisão do texto 

 Produto final conclusivo 

 



2. A força da Mensagem visual 

 

 Podemos considerar que todo sentimento ou estado emocional do homem pode 

ser representado visualmente. As cores, as linhas e os contrastes podem transmitir 

sensações e sentimentos. Essa noção sempre foi utilizada pelas artes plásticas com 

grande maestria e, tem sido utilizada pelas artes gráficas, cinematográficas, editoriais, 

etc. com a finalidade de direcionar-se de modo mais sedutor para determinados 

públicos, e de transmitir suas mensagens artísticas dependendo de seus propósitos, quer 

sejam culturais ou comerciais. 

 Podemos constatar então que o potencial atrativo da linguagem visual está 

diretamente ligado a emoção transmitida e a rápida possibilidade de compreensão da 

mensagem de um modo que seria extremamente complexo ser representado apenas por 

meio de textos. Sobre isso Dondis (1997, p. 13) afirma: “Ao ver [...], vivenciamos o que 

está acontecendo de maneira direta, descobrimos algo que nunca havíamos percebido, 

talvez nem mesmo visto, conscientizamo-nos [...]. Ver passou a significar 

compreender”. Se considerarmos tal afirmação como válida poderemos argumentar que 

o ato de “ver” nos possibilita vivenciar de maneira direta. Por isso a mensagem visual 

contribui para a compreensão de ideias, sendo as imagens, um importante fator para a 

transmissão da mensagem.  

As diferentes imagens visuais sejam elas em forma de desenho, pintura, 

escultura, etc; sempre cativaram o ser humano especialmente por causa da atração deste 

pela estética ou pela busca da beleza, do equilíbrio e da harmonia.  Percebemos isto 

quando consideramos especialmente as pinturas das cavernas e observamos o que o 

homem pré-histórico nos legou. Imagens de figuras humanas que correm com lanças 

nas mãos atrás de bisões, retratam uma época e um modo de vida que se eterniza através 

da pintura rupestre. Desde que foram feitos os primeiros registros de tais desenhos, o 

homem evoluiu e articulou novas formas de linguagem, mas a força da mensagem 

visual sempre continuou ilimitada, se tornando sempre cativante e atraindo o olhar do 

espectador.  

 

 

 

 



2.1 -  A mensagem visual na literatura 

 

Até aqui pudemos desenvolver um raciocínio embasado no fato de que as 

imagens visuais carregam em si uma força que a caracteriza como mensagem. Portanto 

podemos entender que as mensagens visuais comunicam algo ao receptor. Comunicam 

imagens carregadas de significado.  É interessante notarmos que a palavra “imagem” 

vem do latim imago que significa a representação visual de um objeto. As imagens não 

se detêm no limite de desenhos, esboços, pinturas etc.; elas caminham e se expandem 

para outras imagens, quer as mentais ou as concretas. Imagem, seja em qual dimensão a 

vinculamos, está sempre em construção.   

E nesse universo da comunicação visual se encaixa a literatura. Apesar de não 

estarmos discutindo sobre gêneros discursivos, não podemos deixar de alocar que a 

literatura se apropria do desenho, da história em quadrinhos, da charge, como 

mecanismo para destacar sua mensagem ou destacar um discurso através da ilustração. 

Para transmitir seus significados a literatura com o auxílio de imagens dá maior 

significado as palavras.  

As mensagens visuais apoiam o texto escrito não sendo apenas um simples 

desenho, mas carregando uma forte expressão gráfica. As mensagens visuais podem 

abordar temas polêmicos como a política, a religião, os conflitos sociais etc.; estando 

quase sempre presentes no dia-a-dia, em jornais, revistas, outdoors, além de provocarem 

o humor e, conseqüentemente, o prazer no leitor. 

Não é difícil ouvir de leitor infantil, jovem ou mesmo de um leitor maduro, que 

um livro de linguagem complexa seria mais bem compreendido ou menos maçante se 

houvessem imagens ilustrativas acompanhando o texto. A imagem pode despertar os 

sentidos, aflorar experiências imaginativas e emocionantes de forma criativa.  

Por isso a comunicação visual é especialmente interessante quando utiliza de 

símbolos e ícones de potência expressiva, dinamicidade e emoção. A literatura não 

ignora esses fatos, por isso faz uso da ilustração como solução para aproximar grandes 

conteúdos literários da realidade do infanto-juvenil.  

 

 

 



2.2 -  Os desenhos e suas diferentes técnicas ilustrativas  

O desenho é uma forma de manifestação da arte. O artista transfere para o papel 

imagens e criações da sua imaginação. É basicamente uma composição bidimensional 

(algo que tem duas dimensões) constituída por linhas, pontos e forma. É diferente da 

pintura e da gravura em relação à técnica e o objetivo para o qual é criado. O desenho é 

utilizado nos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada em 

diferentes contextos.  

Existe o desenho de projetos, onde é trabalhada toda estrutura e detalhe de uma 

construção. Há também o desenho de composição pictórica, quando a artista expressa 

no papel, situações que estão ocorrendo em tempo real; esse tipo de desenho é bastante 

utilizado em tribunais durante julgamentos em que a presença de câmeras fotográficas 

ou algo do gênero não é permitida. Nesse caso os desenhistas tentam retratar de forma 

mais real possível todos os momentos e detalhes do julgamento, para que quando outras 

pessoas olharem o desenho tenha a sensação de que estavam presentes na cena.  

Há desenhos simples onde é empregada pouca técnica e outros onde a 

sofisticação se faz presente. Atualmente, existem cursos técnicos e superiores 

direcionados ao desenho, quando são trabalhados todos os seus aspectos, criando assim 

profissionais capacitados na arte de desenhar. Todavia podemos constatar que o ser 

humano sempre desenhou. Silveira (2006, p.121) afirma: 

Ao longo da nossa história como seres humanos, podemos 

observar registros gráficos como indícios da necessidade do 

homem de revelar sua presença e se comunicar, sem 

necessariamente ter consciência de que ao desenhar deixa 

marcas para a posteridade. O registro do desenho permite a 

manifestação expressiva e dá acesso ao ser humano que se 

apropria do mundo atribuindo-lhe significado. 

 

O ser humano é um ser simbólico, por isso dentre tantas capacidades que lhe são 

inerentes destacamos o seu desejo por: simbolizar, conhecer e representar. Seu potencial 

criativo, também se mostra através do desenho que desde criança revela interesse pelo 

rabisco, pelo uso das linhas e, na medida em que cresce, cresce também seu repertório 

gráfico. Silveira (2006, p.121) acrescenta “como fruto da interação entre mão, gesto e 

instrumento nascem os desenhos”. 

Wucius Wong (1998, p.42), que em seu livro Princípios de formas e desenho 

considera quatro tipos de elementos de um desenho: elementos conceituais, o ponto, a 



linha e o plano; elementos visuais, formato, cor, tamanho e textura; elementos 

relacionais, direção, posição, espaço e gravidade, e por fim os elementos práticos. Estes 

últimos se manifestam na representação (realista, estilizada e abstrata), no significado, 

na função, na moldura de referência, no plano da imagem e por fim na forma e na 

estrutura. De igual modo, Dondis (2002, p.26), no livro Sintaxe da Linguagem Visual, 

escreve sobre os elementos de que se compõem as mensagens visuais, ressaltando a 

importância de desenvolver noções de gramática visual, a saber: ponto, linha, textura, 

formas, contraste, instabilidade, equilíbrio, simetria, assimetria, cores, etc.  

Todos esses elementos são utilizados pelo desenhista. O desenho e a ilustração 

podem dar vida e realidade à uma história ou à uma mensagem escrita. Novamente 

podemos citar Dondis (2002, p.18) o qual postula que existe uma forma, uma sintaxe 

visual para toda imagem. E sobre isso argumenta: 

Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos 

básicos que podem ser aprendidos e compreendidos por todos os 

estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas 

ou não, e que pode, ser usados, em conjunto com técnicas 

manipulativas para a criação de mensagens visuais claras.  

 

No exemplo que segue podemos observar uma ilustração hiper realista 

desenhada em um cenário fictício para a obra de Dante Alighieri: “A divina comédia”.  

 

Figura 1: Ilustração da obra de Dante Alighieri. “A Divina Comédia” 

 

Na produção das Histórias em Quadrinhos percebemos o uso de dois grandes meios 

de comunicação: a palavra escrita e a imagem que se traduz nas ilustrações em forma de 

desenho na maioria das vezes.  Eisner (1999, p. 15) argumenta que “a separação das formas 

de linguagem é arbitrária”, e que “no mundo moderno da comunicação são tratados como 

disciplinas independentes, porém na realidade são derivadas de uma mesma origem”, 



segundo o autor “o potencial expressivo de palavras e imagens se dá pela utilização correta de 

ambos.” Dondis (1997, p. 12) vem ao encontro desse pensamento quando afirma: 

 

Em textos impressos, a palavra é o elemento fundamental, 

enquanto fatores visuais, como o cenário físico, o formato e a 

ilustração, são secundários ou necessários apenas como apoio. Nos 

modernos meios de comunicação acontece exatamente o contrario. 

O visual predomina, o verbal tem função de acréscimo. 

 

 O desenho feito para as histórias em quadrinhos possibilita dentre tantas variáveis, 

a narrativa de histórias e a ilustração de situações concretas, mesmo quando se trata de 

temas de ficção ou fantasia. Os elementos essenciais do desenho são os cenários, os 

personagens, as expressões faciais etc. As imagens precisam ser facilmente 

reconhecidas pelo leitor, pois a credibilidade das histórias não se deve apenas às 

palavras, mas ao meio imagem/texto visando fazer com que o leitor consiga visualizar 

ou processar rapidamente uma idéia. 

A predominância de elementos visuais em quadrinhos se dá por uma compreensão 

absolutamente icônica e simbólica, tanto de textos como de imagens, considerando textos 

como imagens e curiosamente também o contrário: imagens como textos se levarmos em 

conta a origem da escrita, cujos caracteres foram formados a partir de imagens representativas 

como é o caso das letras chinesas, japonesas, egípcias etc.  

 

Figura 2: Ideograma Egípcio para descrever a idéia de adoração 

 

 

 

Figura 3: Ideograma Chinês para descrever a ideia de adoração 

 



 

Figura 4: Um desenho básico que pode expressar a ideia de adoração.  

 

Nessa ilustração de Eisner 
2
 (Figura 11)  percebemos o uso e o tratamento do texto como 

imagem. Trata-se de uma ilustração intitulada: “contrato com Deus”. Refere-se a um bloco 

de pedra feito para que realce o tema de uma de suas muitas histórias.  

 

 

Figura 5: Titulo de história de Eisner 

 

 

O significado da imagem sugere um símbolo universal que é uma tábua dos dez 

mandamentos entregue a Moises. Observa-se também o uso de dois estilos de letras, uma 

delas em hebraico e outra em letras romanas. O propósito com que o artista desenha, essa 

dualidade pode ser o de fortalecer o significado da lei dada ao povo hebreu.   

Podemos considerar então, os quadrinhos como um recurso poderoso e um forte 

aliado da educação. Podemos pensar neles como instrumentos para levar ao 

conhecimento dos jovens obras clássicas da literatura. Muitos Profissionais de 

quadrinhos e grandes editoras já têm despertado para essa realidade que resulta em um 

sucesso significativo.                              

Os quadrinhos funcionam como um divulgador e incentivo ao interesse pelos 

clássicos da literatura mundial, despertando no jovem curiosidade de procurar 

posteriormente a obra original. Outras literaturas clássicas como Dom Quixote, Os 

                                                           

2 *William Erwin Eisner (1917- 2005) é considerado um dos mais importantes artistas 

de histórias em quadrinhos e uma das maiores influências no desenvolvimento do 

gênero.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_em_quadrinhos


lusíadas, Obras de Machado de Assis e Lima Barreto, são alguns exemplos de ilustração 

e do uso da literatura em interface com as histórias em quadrinhos. 

 

Figura 6: Dom Quixote adaptado para quadrinhos. 

 

 

Figura 7: Os lusíadas adaptado para quadrinhos (série clássicos em hq) 

 

      

Figura 8 e 9: Obras de Machado de Assis e Lima Barreto 

(coleção literatura brasileira em quadrinhos) 

 

Não podemos deixar de mencionar que os quadrinhos (comics) desde sua aparição 

no Brasil, têm contado com a apreciação de um numeroso público, estimulando muitas 

vezes a atividade literária. A afinidade dos jovens pelas histórias em quadrinhos se dá 

principalmente pela forma dinâmica de comunicação e linguagem que os quadrinhos 

permitem, e o que se espera como já citamos é exatamente a fácil compreensão da 

combinação de imagens e palavras. 

Entre os educadores se discute sobre a preferência dos jovens pelas histórias em 

quadrinhos e se esta atividade literária é ou não uma pratica saudável. Para D’Ávilla (1964 



p.88) os quadrinhos são um problema. Segundo o autor, o quadrinho, “rouba nuances 

literárias” por não haver textos descritivos. O autor prossegue argumentando contra o uso 

de quadrinhos, afirmando que ao usar imagens, “elimina-se o esforço de ler, pensar e 

julgar”, sendo a imaginação “pouco solicitada”. Segundo ele, nas histórias em quadrinhos, 

“tudo é explicitado pela imagem, sem necessidade de esforço do leitor”. Ainda segundo o 

autor, o quadrinho, causa “dispersão visual”, tornando a leitura “desatenta”. Assim, cria-se 

uma literatura, empobrecida, por ser meramente visual. 

 Em oposição a este pensamento, apresentamos outra estudiosa do assunto que 

discorda do malefício citado por D’Ávilla (1964).  Trata-se de Coelho (1991), que nos fala 

da formação do leitor. Segundo esta teórica, um bom leitor pode partir das leituras mais 

simples/fáceis para as mais complexas/difíceis. Para esta autora os quadrinhos pode ser o 

início da literatura, e servir de estímulo durante a formação da criança que aos poucos 

conhecendo novas literaturas tenderá a abandonar os HQ progressivamente. Ela reconhece, 

portanto, a utilidade dos Quadrinhos na formação do leitor, porém faz ressalvas em relação 

ao seu conteúdo, pois, em sua opinião, a maior parte dele é prejudicial, assim como nas 

demais publicações da imprensa. 

 O fato das histórias em quadrinhos enquanto literatura ser considerada saudável ou 

não para crianças e jovens é uma discussão muito polemica e, portanto nessa pesquisa 

estaremos apoiando as considerações de teóricos como Silva (2002), Vergueiro (2004), e 

Guyot (1994) que descrevem as Histórias em quadrinhos como positiva para o 

repertório literário, quando usado em todas as idades. Dos teóricos recentes, poderemos 

citar Pessoa (2006) que fez uma pesquisa intitulada: Quadrinhos na educação: uma 

proposta didática na educação básica. O autor destaca o pensamento de Vergueiro (apud 

Pessoa, 2006, p.8) que afirma:  

(...) as histórias em quadrinhos vão ao encontro das necessidades 

do ser humano, na medida em que utilizam fartamente um 

elemento de comunicação que esteve presente na história da 

humanidade desde os primórdios: a imagem gráfica. 

 

 Seguindo pelas trilhas do raciocino de Pessoa (2006), podemos percorrer as 

afirmações que Vergueiro (apud Pessoa 2006, p. 95) faz ao considerar a importância 

dos quadrinhos nos primeiros anos escolares.  

Pré – Escolar: Os alunos se encontram nas primeiras iniciativas 

de representação (etapa pré-esquemática), atendendo a 

necessidades motoras e emocionais. Em seu trabalho com a 

linguagem, os resultados obtidos são menos importantes que o 



processo. A relação desses estudantes com os Quadrinhos é 

basicamente lúdica, sem que interfira uma consciência crítica 

sobre as imagens que aparecem nas Histórias em Quadrinhos, 

tanto nas que recebem do professor como naqueles que eles 

próprios produzem. Nessa fase, é muito importante cultivar o 

contato com a linguagem das HQs, incentivando a produção de 

narrativas breves em Quadrinhos, sem pressioná-los quanto a 

elaboração de textos de qualidade ou a cópia de outros modelos.  

 

Sobre os quadrinhos para alunos do ensino médio Vergueiro (apud Pessoa 2006, p.104) 

acrescenta: 

(...) Passam a ser mais críticos e questionadores em relação ao 

que recebem em aula, não se submetendo passivamente a 

qualquer material que lhes é oferecido. Tendem também a ter 

uma desconfiança natural (e saudável) em relação aos meios, 

demandando um tipo de material que desafie sua inteligência. 

Por outro lado, são também, muito pressionados pelo coletivo 

perdendo às vezes um pouco da sua espontaneidade ao terem 

que confrontar suas opiniões pessoais com as do seu grupo. Nas 

produções próprias, buscam reproduzir personagens mais 

próximos da realidade, com articulações, movimentos e detalhes 

de roupas que acompanham o que vêem ao seu redor.  

   

Com base nesse pensamento de ser relevante o uso do HQ, consideramos 

importante tornar a obra de Simonton, o mais interessante para o público infanto- 

juvenil, utilizando-se de linguagem e técnicas ilustrativas das histórias em quadrinhos 

adaptando-as a contemporaneidade. 

 

3 - Projeto: planejamento e execução 

 

Reforçamos nosso pensamento a favor de que a História em Quadrinhos para o 

público infanto-juvenil pode se tornar um recurso de interesse a favor da leitura e do 

conhecimento. Por isso, nosso interesse em dialogar com as artes visuais em especial 

com o desenho em quadrinhos em interface com a literatura. Dentre tantas 

possibilidades optamos por escolher a narrativa da história clássica: Simonton”. Tal 

interesse teve como premissa o fato de se tratar de uma literatura cristã que evidencia a 

importância de uma vida com Deus. 

Os desafios de se adaptar tal texto para os quadrinhos nos permitiram trilhar por 

caminhos que nos enriqueceram através das experiências criativas. Optamos por ilustrar 



em forma de História em quadrinhos e adaptar o texto. Num segundo momento, 

buscamos argumentos sobre a arte final. 

As referências ilustrativas a seguir demonstram os estilos de ilustração que se 

pretendeu chegar neste projeto. O objetivo foi desenvolver um traço realista e dramático 

que fosse atraente ao público infanto-juvenil, mas que também transmitisse ao leitor 

toda profundidade da narrativa.  

Para chegar a este objetivo é fundamental a experimentação e o levantamento de 

diversos tipos de desenhos a fim de utilizá-los como referência e analisando-os, 

compreender melhor e mais adequada técnica de ilustração para o projeto em questão.  

 Os desenhos sendo realistas deixam claro ao leitor que não se trata de um conto 

de fadas infantil, mas algo familiar a sua realidade. E os traços com contrastes de preto e 

branco em nanquim inspiram uma compreensão dramática da narrativa, tornando a 

reflexão mais envolvente.    

 

3.1 - Processos de criação 

 

Antes de tudo vale ressaltar que, existem muitos pesquisadores interessados pelo 

tema da criação como foco de debate.  Estamos falando do processo criativo como um 

percurso de trabalho, que é executado em meio ao diálogo entre o sensível e o 

intelectual. Abre-se, assim, espaço para uma visão da criação onde são reconhecidos 

modos de ação e decisões com envolvimento intelectual e sensível - consciente e não 

consciente.  

De modo mais específico, Salles (1998) descreve o processo de criação como 

movimento falível, com tendências, sustentado pela lógica da incerteza, englobando a 

intervenção do acaso o qual possibilita espaço para a introdução de idéias novas. Um 

processo no qual não se consegue determinar um ponto inicial, nem final.  

Esse trajeto de criação, com tendências incertas e indeterminadas direcionam o 

artista em sua incansável busca pela construção de obras, que satisfaçam seu grande 

projeto poético. Sem a pretensão de nos considerarmos artistas, concordamos com 

Salles (1998) 
3
, acerca do percurso criativo. A autora descreve o percurso criativo, 

observado sob o ponto de vista de sua continuidade. Em outras palavras, o processo de 

criação não se esgota, coloca os gestos criadores em uma cadeia de relações, formando 

                                                           
3
 Ver discussão mais aprofundada em Salles, C. A.  Gesto Inacabado: processo de criação artística.  São 

Paulo: Annablume, 1998. 



uma rede de operações estreitamente ligadas. Toda ação criativa está atada a outras. 

Anotações, esboços, exposições, visitas, aromas lembrados, livros anotados, tudo está 

de algum modo, conectado. Os elementos selecionados já existiam, a inovação está no 

modo como são colocados juntos, dando continuidade ao processo criador, aliado a sua 

natureza de busca e de descoberta. 

 Vale destacar que para Salles (1998) discutir processos de criação leva a um 

conceito de inacabamento da obra intrínseco a todos os processos. O inacabamento olha 

para todos os objetos de nosso interesse - seja um romance, uma peça publicitária, uma 

fotografia, um artigo científico ou jornalístico, como uma possível versão daquilo que 

pode vir a ser ainda modificado.  

Nesse sentido, para a realização das ilustrações da obra de Simonton e mais 

precisamente para a linguagem dos quadrinhos, optamos por investigar as ilustrações 

feitas aos personagens e também verificarmos fontes de pesquisa diversas, como 

revistas, fotos e sites, que nos servissem de modelo para a criação. 

 Para essa fase introdutória da pesquisa fizemos um levantamento de referências 

visuais acerca do figurino feminino e masculino da época, além de móveis, objetos, 

cenário e paisagem. Segue abaixo apenas uma pequena mostra do amplolevantamento que 

fizemos. Por fim, a representação do personagem principal: Simonton. 

       

 

 



 

 

 

    

        

 

 

 



 

 

 

Figura 10: Referências visuais para HQ de Simonton 

 

É interessante notarmos que o processo de criação não desperdiça rascunhos, 

esboços. Para se obter um produto final, passamos pela dependência muitas vezes de 

desenhar e insistir no domínio da técnica. Nos exemplos abaixo, verificamos os 

primeiros desenhos do personagem Simonton, feitos na tentativa de adequação do 

melhor traço. Nesses exemplos, ainda verificamos a necessidade de relacionarmos 

traços de desenhos com os figurinos de época e por meio da gravura que retrata 

Simonton, procurou-se desenvolver a ilustração que o representa. 

Em uma fase bastante prática, iniciou-se o projeto de formatação para modelo da 

revista. Abaixo podemos verificar os primeiros esboços e croquis que foram feitos a 

partir das referências visuais levantadas.   



 

 

 



 

 

Figura 11: Definição gráfica da estrutura do HQ e esboços iniciais. 

 



 

Figura 12: Definição gráfica do personagem Simonton 

 

 Na ilustração que segue apresentamos a sequencia do resultado do Mackpesquisa, 

ou seja, a narrativa histórica da vida e obra de Simonton. Começamos apresentando a capa 

e em seguida o miolo do livro. 

 



 

Figura 13: Definição gráfica da capa 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Figura 14: História em Quadrinhos: Simonton 

 

4 - Conclusão  

 

Encaminhando-nos para os apontamentos finais desta pesquisa, queremos 

ressaltar ainda algumas ideias. A vida de Simonton e seu exemplo de vida de fé impõe 

uma nova escala de valores, um estilo de vida e postula modelos de comportamento.  

Entendemos que os valores cristãos e sua importância permanecem relativizados 

na sociedade secularizada, pela força dos diferentes discursos e dos mecanismos 

midiáticos.  

Portanto, esperamos poder prosseguir nesse diálogo, deixando em aberto um 

modelo de literatura que poderá vir a ser publicado e de algum modo responder a uma 

sociedade que não consegue esconder o vazio e a frustração da vida sem sentido e ao 

recorrer ao exemplo de Simonton, encontrar uma comunicação que trás uma mensagem 

de fé, de tolerância, de solidariedade, de compaixão, de amor ao próximo, enfim, 



mensagens construtivas e proveitosas que eduquem e estimulem as pessoas de múltiplas 

maneiras tendo em vista o bem comum. Dito de outro modo, esperamos que o resultado 

final desta pesquisa possa de algum modo, ser o embrião de uma proposta maior, como 

a publicação, por exemplo, dessa História em quadrinhos  que prioriza o resgate da 

memória do personagem Simonton, a fim de que as futuras gerações mantenham a 

memória viva do legado deixado por esse homem de fé.  
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