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Linhas que evoluem e se tornam elas próprias símbolos, ao 

dançarem com os símbolos mais jovens chamados: 

PALAVRAS.  

 

MCCLOUD, 2006 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 

 

Análise da encenação descritiva e narrativa na revista Turma 

da Mônica Jovem e dos consequentes efeitos de sentido 

produzidos por meio da relação verbo-visual, sob o enfoque 

da perspectiva Semiolinguística de Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 1992, 2007 e 2009a). 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a construção das encenações descritiva e narrativa no mangá 

Turma da Mônica Jovem, obra de Maurício de Sousa, e os efeitos de sentido decorrentes 

destas, produzidos por meio da relação verbo-visual. Como diretriz da pesquisa, são 

empregados, sobretudo, pressupostos da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de 

Patrick Charaudeau, com relação à competência de linguagem, aos modos de organização do 

discurso – enfatizando os modos descritivo e narrativo – e aos imaginários sociodiscursivos. 

Além disso, focalizando a relação palavra-imagem, são utilizados alguns preceitos da 

semiótica peirciana, com o apoio de outros conceitos e aportes teóricos relacionados à relação 

verbo-visual e às histórias em quadrinhos. Como corpus de análise, são utilizados fragmentos 

de edições alternadas da revista Turma da Mônica Jovem (entre a edição 1 e a 64) para 

exemplificar os aspectos elencados, além das edições 41, 48 e 63, para uma análise global e 

aplicação dos conceitos estudados. Por meio da análise das estratégias discursivas utilizadas 

no material, é possível concluir que, para adequar a publicação ao novo sujeito destinatário, 

procurou-se manter o perfil ideológico da Turma da Mônica tradicional, adicionando 

elementos que programassem um destinatário ideal com o qual o público leitor e consumidor 

se identificasse. Somando-se a isso, como estratégia de captação, foram utilizadas 

representações sociais e imaginários sociodiscursivos relativos ao universo adolescente com 

um papel de espelho identitário, facilitando a adesão do leitor. 

 

Palavras-chave: Semiolinguística; encenação descritiva; encenação narrativa; verbo-

visualidade; imaginários sociodiscursivos. 

 



ABSTRACT 

 

This paper analyzes the construction of the descriptive and narrative staging in the 

Monica Teen manga, created by Maurício de Sousa, and the effects of meaning deriving from 

them, produced by the verb-visual interface. The survey was conducted from the theoretical-

methodological approach of Semiolinguistics Theory, by Patrick Charaudeau, related to the 

language competence, the discourse organization modes – emphasizing the descriptive and 

the narrative – and the socio-discursive imaginaries. Furthermore, to focus on the word-image 

relationship, some precepts of Peirce's semiotics were used, and other concepts and theoretical 

issues connected to the verb-visual interface, also related to comics. As corpus of analysis, 

fragments of alternated editions from Monica Teen comic book are used (between editing 1 

and 64) to exemplify the listed aspects; in addition, the editions numbers 41, 48 and 63 are 

used for a global analysis and application of the concepts studied. Throughout the analysis of 

the discursive strategies used in the material, it can be concluded that, in order to adapt the 

publication to new subject receiver, they tried to keep the ideological profile of Monica´s 

Gang, adding elements that could program an ideal receiver with whom the readership and 

consumers would identify themselves. In addition, as a strategy of captation, social 

representations and socio-discursive imaginary from the adolescent universe were used, with 

the role of an identity mirror, facilitating the reader's adherence.  

 

Keywords: Semiolinguistics Theory; descriptive staging; narrative staging; verbal visuality; 

socio-discursive imaginaries. 
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A imagem não é aquilo que representa, não tem a transparência da 

palavra nem a opacidade do objeto; o meio do caminho do real e do 

imaginário, do documento e da ficção, ela fascina e também 

amedronta. Com a palavra, ou antes dela, a imagem acompanhou o 

homem em todas as suas necessidades, para se comunicar, para 

ensinar, para criticar os erros, para elevar, para destruir. 

CAGNIN, 2014 

 

A imagem sempre fascinou o homem. Desde o tempo das cavernas, ela está presente 

em nossas vidas, seja em forma de fotografias, pinturas, desenhos ou simples rabiscos. As 

palavras podem ser lidas ou ouvidas; as imagens, por sua vez, são apreendidas de forma 

diferente da linguagem verbal, pois não são feitas do mesmo código, e são capazes de nos 

remeter diretamente à coisa representada por traços de semelhança. As imagens são 

portadoras de memórias, culturas e tradições. Elas podem transformar um instante em 

eternidade. Conjugando imagem à palavra, o potencial comunicativo de ambas é ainda 

ampliado, podendo uma reforçar o que diz a outra, dizer o que a outra não diz, ou mesmo 

desdizer o que é dito pela outra, criando diferentes efeitos de sentido. 

As histórias em quadrinhos são textos em que a relação palavra-imagem – a verbo-

visualidade – é explorada ao máximo. Além disso, são um meio de comunicação em massa e 

têm grande circulação popular no mundo inteiro. Quando a tecnologia digital ainda não fazia 

parte do cotidiano do ser humano, várias gerações cresceram lendo gibis. Heróis da DC 

Comics, Marvel e, notadamente no Brasil, as simpáticas personagens da Turma da Mônica 

encantavam e envolviam a imaginação de jovens e crianças que, muitas vezes, até mesmo 

aprendiam a ler neste tipo de material. Era uma leitura despreocupada, que dava prazer e 

trazia momentos de fruição. Antes uma leitura marginalizada pela escola, com o advento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1997), sobretudo, as histórias em quadrinhos 

ganharam espaço também dentro na educação formal, já que tais diretrizes pedagógicas 

passaram a privilegiar um ensino de língua que trabalha com a mais variada gama de gêneros 

discursivos.  

A ideia de pesquisar os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem surgiu justamente a 

partir de experiências em sala de aula. O trabalho com quadrinhos é, geralmente, muito 

motivador e traz bons resultados. Nas últimas décadas, o interesse dos jovens leitores por 
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mangás, como Naruto 
1
, Dragon Ball 

2
, One Piece 

3
 e por animês, a maioria com sua história 

inspirada nos quadrinhos japoneses, tem crescido muito. Ao encontrar alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental com mangás do Naruto, em conversa informal, eles foram questionados 

sobre a leitura desses textos. Eles afirmaram seu interesse pelos temas abordados, pelas 

histórias e pelos desenhos, demonstrando predileção pelo material. Quando perguntados sobre 

a direção de leitura oriental (da direita para a esquerda), disseram que acabaram se 

acostumando a ler o gibi “de trás para frente”. Em outra ocasião, foi observado um grupo de 

alunos de 6º ano lendo os gibis da Turma da Mônica Jovem, aproveitando os momentos de 

aula “vaga” para “mergulhar” na leitura. A partir da predileção dos jovens leitores pela 

“nova” publicação 
4
 de Maurício de Sousa, que apresentava características diferentes da 

revista Turma da Mônica convencional, surgiu o interesse pela pesquisa relacionada a esse 

(novo) gênero, tanto pelo aspecto composicional, quanto pela destinação e temáticas. 

Além disso, o desenvolvimento da tecnologia e o grande acesso ao “mundo” virtual 

fazem com que a habilidade de leitura de textos verbo-visuais precise ser desenvolvida. 

Conforme aponta Cagnin (2014, p. 28), “hoje nos vemos cercados de imagens por todos os 

lados, a todo o momento e em tal profusão que, nela engolfados, mais conhecemos a imagem 

das coisas do que as coisas da realidade”. Soma-se a isso o fato de a grande entrada dos 

quadrinhos em sala de aula exigir que a “alfabetização” na linguagem específica dos 

quadrinhos se torne necessária, a fim de que “o aluno decodifique as múltiplas mensagens 

neles presentes e, também, para que o professor obtenha melhores resultados em sua 

utilização” (VERGUEIRO, 2012b, p. 31). Esses aspectos justificam o empreendimento desta 

pesquisa. 

Ao perceber que, para os jovens estudantes, quadrinhos da Turma da Mônica Jovem 

representavam uma leitura não obrigatória, de fruição, simplesmente pelo prazer de “sentir”, 

despertando, assim, sua competência fruitiva (FERES, 2011), surgiram as seguintes questões: 

                                                           
1
 Naruto é uma série mangá criada em 1999 por Masashi Kishimoto. Naruto Uzumaki, é um jovem ninja que 

vive na Vila Oculta da Folha, a vila ninja do País do Fogo; seu sonho é se tornar o Hokage da vila, um ninja 

poderoso e respeitado, passa assim ser reconhecido por todos (PITOMBO, 2013, p. 54). 
2
 Dragon Ball é uma série mangá criada em 1984 por Akira Toriyama. O pequeno Goku vivia sozinho em uma 

montanha quando foi encontrado pelo velho Son Gohan que o ensinou a lutar kung fu; ágil, forte e sem 

maldades, Goku começa suas aventuras ao conhecer Bulma, uma garota que o convence a partir atrás das Sete 

Esferas do Dragão (PITOMBO, 2013, p. 29). 
3
 One Piece é uma série mangá criada em 1997 por Eiichiro Oda. A trama se centra na tripulação da nau pirata 

comandada pelo capitão Monkey D. Luffy, cujo desejo é encontrar “One Piece”, o maior tesouro do mundo, para 

que possa ocupar o posto de Rei dos Piratas (PITOMBO, 2013, p. 58). 
4
 A revista Turma da Mônica Jovem já está no mercado desde 2008; no entanto, quando a presente pesquisa foi 

iniciada, ainda era considerada uma publicação recente. Além disso, esta pode ser considerada recente, se 

comparada à personagem Mônica, que surgiu em 1963 e à já consagrada revista Turma da Mônica, lançada em 

maio de 1970. 
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que elementos fazem os mangás tão atrativos ao público jovem? Quais desses elementos 

foram utilizados por Maurício de Sousa para adequar sua “Turma da Mônica” ao 

gênero? Que aspectos do semimangá estão em consonância com a projeção feita pelo 

autor ao destinatário alvo? Quais aspectos da encenação descritivo-narrativa e do 

contrato comunicativo das HQs  se voltam para o destinatário jovem? 

Diante das questões apresentadas, percebe-se que a Maurício de Sousa Produções 

decidiu lançar uma revista para um novo público e, para isso, precisava adequar a Turma da 

Mônica ao novo contrato estabelecido. Outro fato é que os quadrinhos japoneses (mangás) 

têm características específicas, diferentes dos quadrinhos ocidentais, que despertam o 

interesse do público jovem; a equipe de Maurício de Sousa procurou utilizar algumas dessas 

características para alcançar o leitor destinatário de sua nova publicação, sem, contudo, 

descaracterizar a “turma” e seus personagens.  

Nesse contexto, algumas hipóteses foram levantadas: mais do que as temáticas, a 

conformação da encenação descritivo-narrativa no contrato comunicativo estabelecido 

pela TMJ revela o direcionamento ao destinatário jovem, além de servir de estratégia de 

captação desse público leitor.  Conjugado a esse aspecto, pressupõe-se que a semiose 

verbo-visual desse gênero propicia uma leitura de espelhamento social impregnada de 

estereótipos e de comportamentos regulados pelas convenções.  

A partir de tais hipóteses, este trabalho tem como principal objetivo analisar como se 

constroem as encenações descritiva e narrativa nos quadrinhos Turma da Mônica 

Jovem e os efeitos de sentido decorrentes, produzidos por meio da relação verbo-visual. 

Com isso, os objetivos específicos são: (i) estudar como se configura o modo descritivo no 

corpus de análise; (ii) identificar os efeitos de sentido produzidos pela encenação descritiva; 

(iii) evidenciar o contrato de comunicação estabelecido por meio da encenação narrativa e os 

efeitos de sentido decorrentes; (iv) verificar como se estrutura a lógica narrativa nos 

quadrinhos; e (v) observar as representações sociais e os imaginários sociodiscursivos 

subjacentes na publicação. 

No intuito de atingir os objetivos formulados, procurou-se levantar uma bibliografia 

que pudesse fundamentar e dar pistas para investigar as hipóteses levantadas para a pesquisa. 

Para estudar a construção do texto de uma forma geral, foi escolhida como base principal a 

teoria Semiolinguística do discurso de Patrick Charaudeau (1992; 2009a), enfocando os 

níveis de competência de linguagem ativados na construção de sentido, os modos de 

organização do discurso e a relação entre os sujeitos envolvidos na comunicação, e não 
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esquecendo que, para que uma história em quadrinhos tenha sucesso, é preciso levar em 

consideração o perfil do leitor – suas experiências e características culturais, incluindo os 

imaginários sociodiscursivos da sociedade em que está inserido –, pois a compreensão 

dependerá do ativamento de seus saberes de crença e de conhecimento, ou seja, de sua 

competência discursiva. Sobre esse aspecto, Eisner (1989, p. 7) afirma que “a compreensão de 

uma imagem requer um compartilhamento de experiências”, ou seja, nos quadrinhos, é 

preciso que se desenvolva uma interação entre o artista e o leitor, porque o primeiro está 

evocando imagens armazenadas na mente de ambas as partes.  

Outra preocupação, portanto, seria pesquisar uma literatura que abordasse as histórias 

em quadrinhos; para o tema em geral, foram utilizados autores como Eisner (1989; 2005), 

McCloud (1995; 2006; 2008), Cagnin (2014), Ramos (2010), Vergueiro (2012), entre outros; 

especificamente para o gênero mangá, foram tomados por base os estudos de Luyten (2012), 

Gravett (2008), Chinen (2015) e Cools (2011); para conhecer mais a Turma da Mônica e 

Maurício de Sousa, seu criador, foram pesquisadas obras como Gusman (2006) e Sousa 

(2004). 

Conforme já foi mencionado, a história em quadrinhos lida com dois importantes 

elementos de comunicação: palavras e imagens (EISNER, 1989, p. 7); mas palavras são feitas 

de letras e letras (enquanto grafemas) também são imagens. Portanto, nos quadrinhos, o leitor 

tem uma dupla atividade, pois cada elemento visual tem um significado. Conforme explica 

Eisner (2005, p. 9), o processo de leitura dos quadrinhos é uma “extensão do texto” 
5
: num 

texto verbal, o leitor precisa converter a palavra em imagens mentais enquanto, nos 

quadrinhos, esse processo é acelerado, pois as imagens são fornecidas visualmente; desse 

modo, palavras e imagens são compreendidas e interpretadas de maneira diferente uma da 

outra. O autor acrescenta que, quando palavra e imagem são executadas de maneira 

apropriada, elas vão além da conversão e da velocidade, e tornam-se uma só coisa. Assim, 

para compreender este fenômeno, seria necessária uma base teórica que tratasse mais 

profundamente do texto não verbal, complementando as ideias da teoria principal; foi 

escolhida, então a semiótica peirciana (PEIRCE, 2010; SANTAELLA, 1998, 2005, 2012; 

SANTAELLA; NÖTH, 2005; ECO, 2012a, 2012b), com o apoio de outros conceitos e aportes 

teóricos relacionados à relação verbo-visual (BARTHES, 1990; GOMES, 2008; GREIMAS, 

2004; e outros). 

                                                           
5
 Cabe destacar que Eisner utiliza aqui a palavra “texto” para designar a parcela verbal das HQs. Contudo, no 

presente trabalho, consideramos “texto” uma semiose única, que conjuga as parcelas verbal e não verbal, 

utilizando o termo para designar o enunciado como um todo.  
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De acordo com O’Neill (2005, p. 10), os quadrinhos não são simplesmente a junção de 

palavras e imagens impressas em uma mesma página; para ser uma história em quadrinhos, 

tais palavras e imagens devem trabalhar juntas para construir uma informação, ou contar uma 

história. No caso dos gêneros em quadrinhos, portanto, palavra e imagem exercem, juntas, as 

funções descritiva e narrativa. Por esse motivo, os modos de organização do discurso 

precisam ser vistos sob um olhar diferente, que considera tanto o texto verbal quanto o não 

verbal em sua análise, já que ambas as formas textuais contribuirão para a formação dos 

mesmos; fez-se necessário, assim, um refinamento do estudo desses dois modos de 

organização, com exemplos do corpus de análise.  

Sob essa perspectiva, esta tese se compõe da seguinte estrutura: os capítulos 2, 3 e 4 

são destinados à fundamentação teórica. No segundo capítulo, serão apresentados os 

pressupostos teóricos da teoria Semiolinguística, com relação à competência de linguagem, 

aos modos de organização do discurso – enfatizando os modos descritivo e narrativo – e aos 

imaginários sociodiscursivos. O terceiro capítulo apresentará as histórias em quadrinhos 

como um “hipergênero”, e falará sobre sua origem e principais tipos; em seguida, enfocará o 

gênero mangá e contextualizará quem é o autor Maurício de Sousa e sua principal criação, a 

Turma da Mônica. O quarto capítulo realizará um breve estudo de como se dá a relação 

palavra-imagem nos gêneros em quadrinhos, apontando os principais elementos verbo-visuais 

que ajudam a compor a história e focalizando características específicas do gênero mangá e da 

revista Turma da Mônica Jovem.  

O quinto capítulo é destinado à análise de corpus. Primeiramente será apresentada a 

metodologia de análise. Em seguida, o foco será no modo descritivo, abordando como este se 

estrutura; para isso, serão elencados os principais componentes da construção descritiva 

(nomear, localizar/situar, qualificar), com seus procedimentos linguísticos e discursivos, e 

ainda serão observados os efeitos de sentido criados na revista por meio da encenação 

descritiva. Por fim, o modo narrativo será abordado em sua dupla articulação: primeiro, será 

focalizada a encenação narrativa, isto é, aquilo que faz com que a história se torne um 

universo narrado; para encerrar, será estudado como se estrutura a lógica narrativa, 

responsável pela organização da sucessão de acontecimentos da história, em três edições da 

revista, além de revisitar alguns conceitos abordados, importantes para a construção de 

sentido das histórias. 

O sexto capítulo finaliza o trabalho, ao trazer as considerações finais a respeito da 

proposta de pesquisa de uma forma geral, a fim de verificar se seus objetivos foram atingidos.
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A Semiolinguística apresenta uma perspectiva multifacetada, buscando informações 

em diferentes campos do conhecimento e servindo como fonte de pesquisa para os mesmos; 

possui, então, um caráter transdisciplinar.  

A Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, criada pelo linguista francês 

Patrick Charaudeau, do Centre d’Analyse du Discours da Universidade de Paris XIII, consiste 

em um modelo de análise que “vê a linguagem como veículo social de comunicação” 

(MACHADO, 2007, p. 115).  

Ao explicar a origem do termo “semiolinguística”, Charaudeau (2005, p. 13) aponta 

que sémio- vem de semiósis, lembrando que o sentido é construído por meio de uma relação 

forma-sentido, nos diferentes sistemas semiológicos, sob a responsabilidade de um sujeito que 

possui uma intencionalidade de ação e um projeto de influência social; o termo linguística 

lembra que isto é feito por meio de um material linguageiro – principalmente as línguas 

naturais, mas não só – que, em virtude de sua dupla articulação, e da particularidade 

combinatória de suas unidades (sintagmático-paradigmática, em vários níveis: palavra, frase, 

texto), impõem um processo de semiotização do mundo. 

A semiotização do mundo, por sua vez, ocorre por meio de um duplo processo, de 

acordo com Charaudeau (2005, p. 14). O primeiro seria um processo de transformação, que, 

partindo de um "mundo a significar", transforma este em um "mundo significado", por meio 

da ação de um sujeito falante; o outro, um processo de transação, que faz desse mundo 

significado um objeto de troca com outro sujeito falante que faz o papel de destinatário, como 

é possível observar no esquema a seguir (baseado em CHARAUDEAU, 2007a, p. 42): 
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Processo de transformação           Processo de interpretação 

     

 Processo de transação  

Quadro 1: Processo de semiotização do mundo 
 

O processo de transformação estrutura-se segundo quatro tipos de categorias que são, 

elas próprias, expressas por formas: a identificação, pois é necessário apreender os seres do 

mundo, sejam eles reais ou imaginários, nomeá-los e classificá-los para que se possa falar 
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deles; a qualificação, pois estes seres têm propriedades objetivas ou subjetivas que os 

discriminam e especificam; a ação, pois esses serem agem ou sofrem ação, conferindo-lhes 

uma razão de ser, ao fazer alguma coisa; a causação, pois esses mesmos seres, com suas 

qualidades, agem ou sofrem ação por algum motivo, numa sucessão de fatos do mundo 

(relação de causalidade) (CHARAUDEAU, 2005, p. 14). 

Já o processo de transação consiste, para o sujeito produtor do ato de linguagem, em 

dar uma significação psicossocial a seu ato, atribuindo-lhe um objetivo em função de um certo 

número de parâmetros: um reconhecimento e uma legitimação recíprocos dos parceiros da 

troca linguageira, ou seja, as hipóteses sobre a identidade do outro (princípio de alteridade); o 

aspecto contratual do dispositivo sócio-linguageiro, ou seja, o tipo de relação que se pretende 

instaurar com o outro (princípio de pertinência); a finalidade intencional de todo o ato de 

linguagem, ou seja, o efeito que pretende produzir nesse outro (princípio de influência); o que 

os parceiros sabem a respeito do ato de linguagem que participam, ou seja, quais são os 

parâmetros precedentes (princípio de regulação) (CHARAUDEAU, 2005, p. 15-16).  

Apesar de os processos de transformação e de transação se efetuarem segundo 

procedimentos diferentes, eles são solidários. Segundo Charaudeau (2005, p. 16), essa 

dependência recíproca entre os dois processos é o que marca uma mudança nos estudos sobre 

a linguagem, uma vez que o interesse é saber o sentido comunicativo (o valor semântico-

discursivo) dos fatos da linguagem, não somente observando as operações de transformação 

por elas mesmas, mas considerando-as dentro da estrutura imposta pelo processo de 

transação. A interpretação, por sua vez, será processada de acordo com os parâmetros que são 

próprios ao destinatário, e que não foram necessariamente postulados pelo sujeito falante. 

De acordo com os pressupostos dessa teoria, o discurso é visto como um “jogo 

comunicativo” e a produção dos atos de linguagem orienta-se por um propósito de “agir sobre 

o outro” (CHARAUDEAU apud MACHADO, 2007, p. 116). Dessa forma, o ato de 

linguagem deve ser visto como um encontro dialético entre duas instâncias: a instância de 

Produção, criado por um EU dirigido a um TU destinatário; e a instância de Recepção, criado 

por um TU' interpretante, que constrói uma imagem do EU' do locutor. O sentido resultante 

do ato comunicativo depende “da relação de intencionalidade que se instaura entre essas duas 

instâncias” (CHARAUDEAU, 2007a, p. 23-24). 

Em relação ao ato de linguagem, Charaudeau ainda distingue um circuito externo 

(“lugar do 'fazer', dos sujeitos psicossociais”) e um circuito interno (“lugar da organização do 

'dizer', considerado como discurso, um espaço em que os sujeitos são seres da 'palavra'”).   



24 
 

Pode-se depreender, então, quatro "sujeitos", representados por duas entidades, cada 

uma desdobrada em "sujeito" e "sujeito da fala". O ato de linguagem torna-se, assim, um ato 

interenunciativo entre quatro sujeitos, um "lugar de encontro imaginário de dois universos de 

discurso que não são idênticos" (CHARAUDEAU, 2009a, p. 45). 

Partindo desse princípio, designando EU como o sujeito produtor do ato de linguagem, 

e TU como o sujeito-interlocutor desse ato de linguagem, os quatro sujeitos da linguagem são 

denominados por Charaudeau (2009a, p. 45-52) da seguinte forma: 

 o EUc (sujeito comunicante) é um sujeito agente (como o TUi), localizado na esfera 

externa do ato de linguagem, mas responsável por sua organização. É o iniciador 

responsável pelo ato de produção. 

 o EUe (sujeito enunciador) é um sujeito de fala, realizado e instituído na fala, que 

mostra em maior ou menor grau o EUc. É responsável por produzir um certo efeito de 

discurso sobre o TUi, que construirá para si, por sua vez,  uma imagem do EUe. 

 o TUd (sujeito destinatário) é um sujeito de fala (como o EUe), que é fabricado pelo 

EUc, como destinatário ideal, adequado ao seu ato de enunciação. É projetado pelo ato de 

produção. 

 o TUi (sujeito interpretante) é um sujeito que age independentemente do EU, que 

institui a si próprio como responsável pelo ato de interpretação que produz. 
 

O ato de linguagem e a relação entre os sujeitos da linguagem descrita anteriormente 

foram representados por meio do seguinte esquema por Charaudeau (2009a, p.52). 
 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

       Quadro 2: O Ato de Linguagem e seus Sujeitos 
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Sob essa perspectiva, o discurso é visto por Charaudeau como um fenômeno 

comunicativo por excelência. O outro aspecto importante do ato comunicativo, ou do ato de 

linguagem, seria a situação de comunicação, ou seja, o quadro psicossocial no qual se acham 

os parceiros da troca linguageira. Tais parceiros são determinados por uma identidade e são 

ligados por um contrato de comunicação; além disso, durante o processo comunicativo, de 

acordo com o contrato estabelecido, eles acionam estratégias de linguagem adequadas, 

visando garantir as condições de sucesso de suas empreitadas comunicativas.  

A noção de contrato (CHARAUDEAU, 2009a, p. 56) pressupõe que os indivíduos 

pertencentes a um mesmo grupo social sejam capazes de chegar a um acordo sobre as 

representações linguageiras de suas práticas sociais. Consequentemente, o sujeito 

comunicante poderá sempre supor que seu interlocutor possui uma competência linguageira 

de reconhecimento equivalente à sua, o que nem sempre acontece. Esse contrato é, 

normalmente, implícito à situação de comunicação e é constituído pela finalidade do ato de 

comunicação, pela identidade dos parceiros envolvidos e pelas circunstâncias materiais nas 

quais se realiza o ato de comunicação (MACHADO, 2006, p.19).  

Este conceito constitui um dos pilares da teoria Semiolinguística; tal importância pode 

ser observada na definição dada ao termo por Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 130), que 

afirmam que o contrato é “a condição para os parceiros de um ato comunicativo se 

compreenderem minimamente e poderem interagir, co-construindo o sentido, que é a meta 

essencial de qualquer ato de comunicação”. 

A noção de estratégia (CHARAUDEAU, 2009a, p. 56), por sua vez, está ligada à 

ideia de que o sujeito comunicante idealiza, organiza e encena suas intenções de modo a 

produzir certos efeitos – de sedução ou persuasão – sobre o sujeito interpretante, tentando 

fazer com que ele se identifique – de forma consciente ou não – com o sujeito destinatário 

ideal, construído pelo sujeito comunicante. Para que isso ocorra, o sujeito comunicante poderá 

utilizar contratos de reconhecimento, como os descritos anteriormente, ou recorrerá a outros 

procedimentos, que oscilam entre a fabricação de uma imagem real (verdade exterior ao 

sujeito e que teria força de lei) e a fabricação de uma imagem de ficção (identificação do 

sujeito com um outro; lugar de projeção do imaginário desse sujeito). 

O ato da comunicação está envolvido, então, em uma dupla aposta, pois o "sujeito 

falante" espera que os contratos que propõe sejam bem percebidos pelo sujeito interpretante, e 

espera também que as estratégias que utilizou produzam o efeito esperado; para isso, 

desenvolve e usa (tanto na produção quanto na recepção, numa troca constante) 

“competências que vinculem a camada superficial do texto aos níveis discursivo e situacional, 
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num processo de influências mútuas com vistas à construção do sentido” (FERES, 2011, p. 

14) – a competência de linguagem, tema do tópico a seguir. 

 

Patrick Charaudeau (2001a, p. 13) afirma que a construção de sentido, mediante 

qualquer ato de linguagem, procede de um sujeito que se dirige a outro sujeito, dentro de uma 

situação de troca específica, que sobredetermina parcialmente a escolha dos recursos de 

linguagem que poderá usar. Isto levou o autor a elaborar um modelo dividido em três níveis, 

onde cada nível corresponde a um tipo de competência do sujeito.  

A competência situacional exige de todo sujeito comunicante e interpretante de um ato 

de linguagem a aptidão para construir seu discurso em função da identidade dos parceiros da 

troca ("quem fala com quem?"), da finalidade da troca ("estou aqui para dizer o quê?”), do 

propósito em jogo ("do que se trata?") e do dispositivo (circunstâncias materiais da troca).  A 

competência situacional, portanto, é o que determina o que está em jogo com um ato de 

linguagem; e isso é fundamental, já que não há língua sem objetivo.  

A identidade dos protagonistas da troca determina "quem fala com quem?" ou "quem 

fala a quem?" ou "quem se dirige a quem?", em termos de status, papel social e localização 

dentro das relações de poder; a identidade do sujeito falante é que determina e justifica seu 

"direito à palavra". A identidade dos parceiros engajados na troca é a condição que requer que 

todo o ato de linguagem dependa dos sujeitos nele inscritos (CHARAUDEAU, 2007a, p. 68). 

A finalidade do ato de comunicação é dada pela resposta à seguinte pergunta 

implícita: "estou aqui para dizer o quê?" (expectativa de sentido em que se baseia a troca), 

expressa, nesse nível, em termos de fins discursivos (prescrição, solicitação, informação, etc.). 

É a condição que requer que todo ato de linguagem seja ordenado em função de um objetivo. 

A resposta à pergunta "estamos aqui para dizer o quê?", numa problemática de influência, se 

dá em termos de visadas. Há quatro tipos de visadas, que podem se combinar 

(CHARAUDEAU, 2007a, p. 69): a prescritiva, que consiste em querer "fazer fazer", ou seja, 

levar o outro a agir de determinada maneira; a informativa, que consiste em querer "fazer 

saber", ou seja, transmitir um saber a quem se presume não possuí-lo; a incitativa, que 

consiste em querer "fazer crer", ou seja, levar o outro a pensar que o que está sendo dito é 

verdadeiro; a visada do páthos (patemização/captação), que consiste em "fazer sentir", ou 

seja, provocar no outro um estado emocional agradável ou desagradável. 
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O propósito traz a ideia de que todo o ato de linguagem parte de uma área temática, 

por mais geral que seja; trata-se da tematização. O propósito é dado pela resposta à pergunta 

implícita: "do que se trata?". Assim, a competência situacional é o que determina o que está 

em jogo em um ato de linguagem; isto é fundamental, pois não há ato de linguagem sem 

propósito. 

O dispositivo é a condição que requer que o ato de comunicação seja construído de 

uma maneira particular (CHARAUDEAU, 2007a, p. 70). Tal construção está relacionada às 

circunstâncias materiais em que a troca se desenvolve. O dispositivo pode ser definido ao se 

responder às perguntas: "em que ambiente se inscreve o ato de comunicação?", "que espaços 

físicos são ocupados pelos parceiros?", "que canal de transmissão é utilizado?". Em alguns 

casos, o dispositivo é objeto de uma montagem cênica pensada de maneira estratégica, como 

nas mídias televisuais ou na publicidade. Em outros casos, como na conversa espontânea, 

interfere pouco, embora mantenha certas características. Charaudeau (2001a, p. 14) salienta 

que as circunstâncias materiais permitem distinguir variantes dentro da situação global de 

comunicação que lhe dão dimensões específicas. Para o autor, tais circunstâncias são 

determinadas pelas situações de trocas orais (interlocutivas), escritas (monolocutivas) ou em 

outros tipos de situação de locução.  

A competência semiolinguística exige de todo sujeito que comunica e interpreta a 

aptidão para manipular–reconhecer as formas dos signos, suas regras de combinação e seu 

sentido, sabendo que estes são empregados para exprimir uma intenção de comunicação, de 

acordo com os elementos do quadro situacional e das exigências da organização do discurso. 

Segundo Charaudeau (2001a, p. 17) é neste nível, precisamente, que se constrói o texto, 

considerando texto "o resultado de um ato de linguagem produzido por um dado sujeito 

dentro de uma dada situação de troca social e possuindo uma forma particular". Para isso, são 

necessários certos conhecimentos ligados às nossas competências textuais, relativos à 

composição do texto, à construção gramatical e ao uso adequado das palavras e do léxico. 

A competência discursiva é o conjunto de todos os outros níveis de competência, e é 

fazendo-a funcionar que se produzem atos de linguagem portadores de sentido e de vínculo 

social (CHARAUDEAU, 2009a, p. 8). Esse nível exige de todo sujeito comunicante ou 

daquele que vai interpretar a aptidão para manipular (EU) – reconhecer (TU) os diferentes 

procedimentos de encenação discursiva.  Segundo Charaudeau (CHARAUDEAU, 2001a, p. 

15), tais procedimentos são de três tipos: enunciativo, enunciatório e semântico. 
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As estratégias de ordem enunciativa remetem às atitudes enunciativas que o sujeito 

falante constrói em função dos elementos de identificação e inter-relação da situação de 

comunicação; essas atitudes estão relacionadas à imagem que o sujeito deseja transmitir de si 

mesmo e à imagem que quer atribuir ao outro. Isso será alcançado por meio do chamado jogo 

de modalização do discurso e da construção dos papéis enunciativos. Tais estratégias 

delimitam a situação de enunciação, que se desprende do quadro situacional. 
 

As estratégias de ordem enunciatória remetem ao que Charaudeau denominou em sua 

gramática (CHARAUDEAU, 1992, p. 633-835) "modos de organização do discurso": o modo 

descritivo, o modo narrativo, o modo argumentativo e, no "comando" de todos eles, o modo 

enunciativo. Esse tipo de competência pode ser adquirido tanto por meio da experiência 

informal com a leitura e a escrita, como na escola. 

As estratégias de ordem semântica 
6
, por sua vez, remetem ao que se conhece na 

linguística cognitiva por "meio cognitivo mutuamente partilhado" (MACHADO, 2008, p. 

188). Trata-se do fato que, para que possamos compreender uns aos outros, recorremos a 

conhecimentos supostamente compartilhados. Esses conhecimentos são de dois tipos: saberes 

de conhecimento e saberes de crença. Os saberes de conhecimento procedem das percepções 

e definições mais ou menos objetivas sobre fenômenos do mundo; participam de uma razão 

científica que constrói uma representação da realidade, fundando uma verdade exterior à 

subjetividade do sujeito. Os saberes de crença estão ligados ao sistema de valores, mais ou 

menos normatizados, que pertencem a um mesmo grupo social, fornecendo a ele sua 

identidade (opiniões coletivas); procedem de um movimento e avaliação, "findo o qual o 

sujeito determina seu julgamento a respeito dos fatos" (CHARAUDEAU, 2008, p. 198). 
 

Esses tipos de competência constituem, para Charaudeau (2009a, p. 17-18), as 

condições necessárias para a comunicação por meio da linguagem. Elas são o resultado de um 

movimento de ida e volta permanente entre a capacidade de reconhecer as condições sociais 

de comunicação, a capacidade de manipular-reconhecer as estratégias do discurso e a 

capacidade de manipular-reconhecer os sistemas semiolinguísticos. Tais níveis estariam, 

portanto, interligados, pois um depende do outro. 

 

                                                           
6
 Em trabalhos mais recentes, Charaudeau considera as estratégias de ordem semântica como um quarto nível de 

competência (Competência semântica). De acordo com o autor (2009a, p. 7), a competência semântica "consiste 

em saber construir sentido com a ajuda de formas verbais (gramaticais ou lexicais), recorrendo aos saberes de 

conhecimento e de crença que circulam na sociedade, levando em conta os dados da situação de comunicação e 

os mecanismos de encenação do discurso". 
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De acordo com FERES (2011, p. 156-161), ainda existiria uma quarta competência: a 

competência fruitiva. Feres afirma que essa competência diz respeito... 
 

[...] ao conjunto de habilidades que o leitor deve dominar não só para perceber as sensações 

provocadas pelas estratégias analógicas articuladas na tessitura textual, como também para 

criar um "estado de aceitabilidade favorável" a fim de deixar-se afetar interiormente pelo 

texto (op. cit., p. 157). 
 

Para que a competência fruitiva seja acionada, é preciso que o indivíduo domine a 

capacidade de sentir a qualidade das coisas a partir de relações analógicas, pois isso vai 

permitir que, utilizando e ultrapassando os outros níveis de competência, muito além de 

construir o sentido intelectivo, ele construa o sentido-sensação (sensorial e emotivo), não 

trabalhando somente com a interpretação (processo cognitivo, meaning), mas com o 

sentimento (entendido como ato de sentir, feeling) do texto (cf. FERES, 2011, p. 156). 

A competência fruitiva refere-se às sensações e à sensibilização (sentimento do texto, 

como ação de sentir). Desse modo, tal competência agiria em um nível extra de construção de 

sentido, que paira sobre os outros níveis, e estaria sobreposta aos outros níveis, pois está 

vinculada aos "excessos" do texto. Assim, é extremamente subjetiva, pois está suscetível ao 

sujeito externo (TUi), influenciado pela situação de leitura (op. cit., p. 157).  

Feres (2010, p. 540) ainda destaca que essa competência também está ligada à 

habilidade para relacionar elementos por meio de similaridade e suscitar, a partir daí, uma 

qualidade às vezes "indizível", "não representável", mas com certeza sentida, "apresentável" 

por meio da enunciação.  

A competência fruitiva é um conceito bastante pertinente para os professores que se 

preocupam com a formação de leitores e propõem um trabalho voltado para o texto como 

unidade de ensino, visto que a competência fruitiva possui força transformadora e também 

humanizadora na formação não só de leitores proficientes, mas de cidadãos conscientes de sua 

posição no mundo e de sua atuação na sociedade (FERES, 2011, p. 161). 

Enfim, o conhecimento sobre a competência de linguagem e seus diferentes níveis 

(situacional, semiolinguístico, discursivo e fruitivo) permitirá ao sujeito reconhecer que o ato 

de linguagem resulta da “combinação entre uma determinada situação de comunicação, uma 

determinada organização discursiva e um determinado emprego de marcas linguísticas, 

utilizadas conforme a intencionalidade exigida pelas circunstâncias” (op. cit., p. 31). Um 

desses aspectos, a organização discursiva, ligado às estratégias de ordem enunciatória da 

competência discursiva, será detalhado no próximo tópico. 
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Ao elaborar sua "gramática do sentido e da expressão", em 1992, Charaudeau tinha 

por objetivo descrever as categorias da língua do ponto de vista do sentido e da maneira como 

são usadas pelo locutor para construir um ato de comunicação. Cada texto tem algo a dizer e é 

organizado de acordo com uma determinada estrutura.  

Segundo Charaudeau (2009a, p. 68), os modos de organização do discurso constituem 

"os princípios de organização da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade 

comunicativa do sujeito falante: ENUNCIAR, CONTAR, DESCREVER, ARGUMENTAR".  

Cada uma dessas ordens tem diversos componentes e a combinação desses diferentes 

componentes e modalidades permite compreender os diferentes domínios de discurso 

(científico, jornalístico, pedagógico, publicitário, etc.).  

Dessa forma, os quatro modos de organização do discurso são o enunciativo, o 

argumentativo, o descritivo e o narrativo. Cada um desses modos possui uma função de base 

e um princípio de organização. 

O Modo Enunciativo refere-se aos protagonistas, seres da fala, internos ao ato de 

linguagem, e seus comportamentos particulares. De acordo com Monnerat (2003, p. 25), o 

modo enunciativo tem um status especial na organização do discurso, pois, de certo modo, 

"comanda" os outros modos e "intervém na mise-en-scène de cada um dos outros três, ao 

mesmo tempo em que consegue dar conta da posição do locutor em relação ao interlocutor, 

em relação a ele mesmo (ao 'dito') e em relação aos outros discursos". 

Nesse sentido, o modo enunciativo organiza as categorias da língua, ordenando-as de 

forma a que deem conta da maneira pela qual o sujeito falante se "apropria" da língua. Assim, 

é possível distinguir três funções do modo enunciativo, quanto à posição assumida pelo 

locutor: estabelecer uma relação de influência entre o locutor e interlocutor, a que 

denominamos ato alocutivo (refere-se à relação do locutor com o interlocutor); revelar o 

ponto de vista do locutor, a que denominamos ato elocutivo (refere-se à relação do locutor 

com o que ele diz); retomar a fala de um terceiro, a que denominamos ato delocutivo (refere-

se à relação do locutor com o que o outro diz). 
 

O Modo Argumentativo consiste em saber expor e provar causalidades dos 

acontecimentos, numa visada racionalizante para influenciar o interlocutor.  Para que essa 

persuasão ocorra, é necessário que eles compartilhem representações socioculturais. Os 

procedimentos discursivos na encenação argumentativa são abordados nos tipos de posição do 

sujeito que argumenta e nos tipos de valores dos argumentos. 
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O Modo Descritivo consiste em nomear, localizar/situar e qualificar os seres do 

mundo, com uma maior ou menor subjetividade. Os procedimentos discursivos na encenação 

descritiva são abordados nos diferentes efeitos de saber, de realidade/ficção, de confidência e 

de gênero.  

O Modo Narrativo consiste em construir a sucessão das ações de uma história no 

tempo, com a finalidade de fazer um relato. Os procedimentos discursivos na encenação 

narrativa são abordados nas maneiras de implicar o destinatário-leitor, nos modos de 

intervenção do narrador e nos estatutos e pontos de vista do narrador. 
 

No entanto, vale ressaltar que em um texto não aparece unicamente um desses modos 

de organização. De acordo com Charaudeau, os gêneros textuais podem resultar da 

combinação de vários modos, sendo que poderá coincidir com aquele que constituir sua 

organização dominante. Em conversa informal com Patrick Charaudeau no II Fórum 

Internacional de Análise do Discurso, realizado de 8 a 10 de setembro de 2010 na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o autor explicou que em todos os textos 

predomina o Modo Enunciativo e, dependendo do gênero, o texto pode ser mais narrativo, 

descritivo ou argumentativo; ainda acrescentou que o Modo Enunciativo contribui para a 

formação dos outros Modos do Discurso. Enfim, sob o ponto de vista de Charaudeau (2009a, 

p. 109), um texto é sempre heterogêneo, do ponto de vista de sua organização, e, portanto, 

este dependerá da situação de comunicação na qual e para a qual foi concebido e das diversas 

ordens de organização do discurso que foram utilizadas para construí-lo.  

 

É preciso também destacar que os quadrinhos, objeto do presente estudo, são típicas 

narrativas gráficas 
7
, pois sua principal finalidade é contar histórias por meio de palavras e 

imagens. Segundo explica Charaudeau (2009a, p. 156), para contar uma história, o sujeito 

falante “descreve, ao mesmo tempo, ações e qualificações”, ou seja, “utiliza os modos de 

organização do discurso que são o Narrativo e o Descritivo”.  Por esse motivo, os modos 

Narrativo e Descritivo serão abordados mais especificamente nos tópicos a seguir e 

aprofundados, posteriormente, no Capítulo 5, ao longo da análise de corpus, uma vez que o 

estudo de tais modos terá grande importância para a compreensão das histórias em 

quadrinhos.  

 

 

                                                           
7
 Eisner (2005, p. 10) define “narrativa gráfica” como “uma descrição genérica de qualquer narração que usa 

imagens para transmitir ideias”. 
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Descrever é a apresentar um objeto, um ser, uma coisa, uma paisagem (e até de um 

sentimento), por meio da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços 

predominantes, dispostos de tal forma e em tal ordem, que do conjunto deles resulte uma 

impressão singularizante da coisa descrita, isto é, um quadro, que é a matéria da descrição 

(GARCIA, 1986, p. 246). 

Charaudeau (2009a, p. 113) afirma que descrever consiste em ver o mundo com um 

“olhar parado”, trazendo à existência os seres ao nomeá-los, localizá-los, e atribuir-lhes 

qualidades que os singularizam. Descrever está estreitamente ligado a contar, porém se difere 

deste; contar consiste em “expor o que é da ordem da experiência e do desenvolvimento das 

ações no tempo” (op. cit., p. 113). O autor ainda diferencia os termos descritivo e descrição: o 

primeiro é um procedimento discursivo (modo de organização do discurso), enquanto o 

segundo é o resultado, ou seja, um texto (ou fragmento de texto) que se apresenta 

explicitamente como tal. 

A construção do modo descritivo conta com três tipos de componentes: nomear, 

localizar/situar e qualificar os seres do mundo, com uma maior ou menor subjetividade. Cada 

um desses componentes, por sua vez, é implementado por um determinado procedimento 

discursivo. No entanto, vale ressaltar que o descritivo, diferentemente dos outros modos, não 

se fecha em si em uma lógica interna e não existe um percurso obrigatório para sua 

construção; o descritivo está geralmente ligado a outro modo de organização e, sem ser 

totalmente dependente, ele adquire sentido (ou parte de seu sentido) em função dos outros 

modos (CHARAUDEAU, 2009a, p. 117). Além dos procedimentos discursivos, a descrição é 

construída por procedimentos linguísticos que utilizam categorias da língua, as quais podem 

aparecer isoladas ou combinadas entre si. 

Nomear é dar existência a um ser, por meio de uma dupla operação: percepção e 

classificação. Como a percepção e a classificação dependem do sujeito que percebe, é “o 

sujeito que constrói e estrutura a visão de mundo”; por isso, nomear não é um simples 

processo de “etiquetagem” de uma referência pré-existente, mas sim o resultado de uma 

operação que consiste em “fazer existir seres significantes no mundo, ao classificá-los” 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 112). A nomeação está ligada ao procedimento discursivo de 

identificação. Como procedimentos linguísticos, o componente nomear se utiliza das 

seguintes categorias de língua: a denominação, a indeterminação, a atualização, a 

dependência, a designação, a quantificação e a enumeração. 
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Localizar/situar é determinar o lugar que um ser ocupa no espaço (localização) e no 

tempo (situação) e, por um efeito de retorno, atribuir características a esse ser, já que, para sua 

existência, ele depende de sua posição espaço-temporal (CHARAUDEAU, 2009a, p. 113). 

Essa localização-situação geralmente aponta para um recorte objetivo do mundo; por isso, tem 

como procedimento discursivo a construção objetiva do mundo, tema que será mais 

explorado adiante. Como procedimentos linguísticos, utilizam-se categorias de língua que têm 

por efeito estabelecer um enquadre espaço-temporal, que pode produzir dois resultados: a 

identificação de lugares e épocas de um relato com precisão; ou a não identificação, deixando 

os lugares e o tempo incertos, vagos, porque o relato não se ancora em nenhuma realidade 

específica, mas coloca em cena destinos e arquétipos que são atemporais (op. cit., p. 137). 

Qualificar é atribuir a um ser, de maneira explícita, uma qualidade que o caracteriza e 

o especifica, classificando-o, desta vez, em um subgrupo (CHARAUDEAU, 2009a, p. 115). 

O ato de qualificar permite ao sujeito falante manifestar um imaginário sociodiscursivo 

(individual ou coletivo) da construção e da apropriação do mundo, num jogo de conflito entre 

visões normativas, impostas pela sociedade, e suas próprias visões. Assim, a qualificação, um 

dos procedimentos discursivos do modo descritivo, faz com que um ser “seja alguma coisa”, 

por meio de suas qualidades e de seus comportamentos, suscitando procedimentos discursivos 

de construção ora objetiva, ora subjetiva do mundo (op. cit., p. 116-117).  

Os procedimentos de construção objetiva do mundo consistem em construir uma 

“visão de verdade sobre o mundo”, qualificando os seres por meio de traços que possam ser 

verificados por seu interlocutor; tais procedimentos estão ligados, portanto, ao imaginário 

social compartilhado. Assim, a descrição objetiva depende de uma organização sistematizada 

do mundo e de uma observação do mundo que possa ser compartilhada pelos membros da 

comunidade (op. cit., p. 120-121). Esses procedimentos estão presentes em textos que têm por 

finalidade definir ou explicar, incitar ou contar. Em textos fictícios, tais procedimentos são 

utilizados para “criar um efeito de realidade”. 

Os procedimentos de construção subjetiva do mundo consistem em permitir ao sujeito 

falante descrever os seres do mundo e seus comportamentos por meio de sua própria visão, a 

qual não é necessariamente verificável; portanto, o universo assim construído está ligado ao 

imaginário pessoal do sujeito (CHARAUDEAU, 2009a, p. 125). Tal imaginário pode tomar 

forma por meio: de uma intervenção pontual do narrador, quando este deixa transparecer seus 

sentimentos, afetos e opiniões; da construção de um mundo mitificado pelo narrador, num 

imaginário simbólico que pode estar ancorado em uma certa realidade ou fora desta, abrindo-
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se para o irracional. Esses procedimentos podem ser encontrados normalmente em textos cuja 

finalidade é incitar ou contar. 

Os procedimentos linguísticos para qualificar envolvem categorias que, ao construir 

uma visão objetiva ou subjetiva de mundo, podem produzir efeitos de realidade e de ficção. 

Dentre tais procedimentos, destacam-se: a acumulação de detalhes e de precisões e a 

utilização da analogia (explícita ou implícita). Cabe lembrar que tal construção 

objetiva/subjetiva de mundo por meio da qualificação pode ser realizada tanto por meio da 

linguagem verbal quanto da não verbal.  

Outro detalhe importante a ser mencionado é que a qualificação, mesmo que pretenda 

ser objetiva, revela a ótica do enunciador. Charaudeau (2009a, p. 115) afirma que “qualificar 

é tomar partido” e, sob esse mesmo ponto de vista, Feres explica que 

essa operação é sempre circunstanciada em função de uma tomada de posição (não é possível 

apontar e descrever seres em sua totalidade, mas tão-somente na perspectiva assumida pelo 

descritor). [...] Disso se conclui que não há descrições ou referências a priori, mas construtos 

localizados, que instauram objetos de discurso interpretáveis em relação ao contexto e aos 

saberes partilhados por um grupo social. Assim, na “qualificação”, elegem-se características, 

qualidades, que retratam o mundo perspectivamente, de acordo com um modo de olhar, através 

de um filtro ao mesmo tempo biológico/perceptivo e cultural/interpretativo (FERES, 2012, p. 

132). 
 

Enfim, como foi mencionado anteriormente, o modo descritivo não se fecha em uma 

lógica interna, nem existe um percurso obrigatório para sua construção. Portanto, a 

importância dos três componentes da construção descritiva (nomear, localizar/situar, 

qualificar), com seus procedimentos linguísticos e discursivos, está em sua contribuição para 

a composição da encenação descritiva, criando determinados efeitos de sentido no texto. 

Na descrição, o enunciador (sujeito descritor) pode intervir de maneira explícita ou 

não, produzindo um certo número de efeitos, resultado de uma intenção consciente da parte do 

sujeito descritor (EUe), visando a manipular a leitura do sujeito destinatário (TUd); tais 

efeitos são apenas possíveis, já que o leitor real (TUi) pode não percebê-los. Entre os efeitos 

produzidos por meio da encenação descritiva, podem ser citados: o efeito de saber, os efeitos 

de realidade e de ficção, o efeito de confidência e o efeito de gênero. 

O efeito de saber pode ser produzido quando o descritor procede a uma série de 

identificações e de qualificações que, presumivelmente, o leitor não conhecia, fabricando para 

si uma imagem de “descritor sábio”, conhecedor do mundo, que utiliza seus conhecimentos 

para trazer a prova da veracidade de seu relato ou argumentação (CHARAUDEAU, 2009a, p. 

139).  
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Os efeitos de realidade e de ficção devem ser tratados juntamente, pois a alternância 

entre esses dois modos é que constrói o “plano de fundo” (visão de mundo) em textos 

narrativos, como os quadrinhos; os quadrinhos são geralmente textos ficcionais, mas se 

ancoram na realidade, de modo a fazer algum sentido para o leitor. Por meio desses efeitos, 

tem-se uma dupla imagem do narrador-descritor (EUc), a qual ora é exterior ao mundo 

descrito, ora é parte interessada em sua organização (CHARAUDEAU, 2009a, p. 140). O 

efeito de realidade é obtido por meio da construção objetiva de mundo, que tenta apresentar 

um mundo realista (não necessariamente real), segundo o que se crê ser verdade, ligado a um 

imaginário social compartilhado. O efeito de ficção, por sua vez, é produzido por meio da 

construção subjetiva de mundo, que deixa transparecer o ponto de vista do descritor 

(emoções, opiniões, afetos), por meio de metáforas, metonímias, comparações, qualificações; 

ou culmina na construção de um mundo mitificado, ligado ao imaginário simbólico (em 

contraste com o mundo realista).  

O efeito de confidência procede de uma intervenção explícita ou implícita do descritor, 

que exprime sua apreciação pessoal, trazendo uma aproximação de seu interlocutor. Tal efeito 

pode ser criado quando, no texto, o descritor revela reflexões pessoais, interpela diretamente o 

leitor, chama o leitor para compartilhar uma reflexão que o narrador faz consigo mesmo, 

organiza seu discurso de uma forma que parece compartilhar com o leitor os critérios que 

norteiam a descrição, ou ainda procede à negação de algumas qualificações antes de afirmar 

outras (CHARAUDEAU, 2009a, p. 141-142).  

Por fim, o efeito de gênero resulta do emprego de alguns procedimentos de discurso 

que se repetem e são característicos de um determinado gênero para tornar-se signo deste 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 142). Por exemplo, ao começar um relato por “era uma vez”, 

cria-se o efeito de conto maravilhoso ou conto de fadas. Segundo Charaudeau, todas as 

formas de paródias, plágios, pastiches 
8
 etc. utilizam procedimentos que guardam funções 

discursivas do texto de partida, no intuito de produzir um efeito de semelhança. 

Concluindo, a finalidade de um texto pode tornar uma descrição pertinente ou não. 

Charaudeau (2009a, p. 144) destaca que uma descrição pode se inscrever em textos com as 

seguintes finalidades discursivas: informação (descrição para informar), explicação (descrição 

para explicar) e o relato (descrição para contar). Nesse último caso, o modo descritivo estará 

associado ao narrativo, sendo auxiliar deste.  Segundo Genette (1976, p. 263), apesar de a 

                                                           
8
 “Pastiche” é uma prática de imitação paródica com objetivo lúdico, não subversivo; distingue-se do falso 

(plágio), pois não pretende ser realmente a obra da fonte enunciativa pastichada; o pastiche pode incidir sobre 

um gênero do discurso ou sobre o estilo de um locutor singular (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 

371). 
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descrição poder ser concebida independentemente da narração, a narração não pode existir 

sem descrição, pois “os objetos podem existir sem movimento, mas não o movimento sem 

objetos”. Por essa relação tão estreita entre os dois modos de organização, estes estão sendo 

privilegiados nesta parte do trabalho e, consequentemente, o modo narrativo será o assunto do 

próximo tópico. 

 

Enquanto o sujeito que descreve desempenha os papéis de observador (ao ver os 

detalhes), de sábio (ao identificar, nomear e classificar os elementos e suas propriedades) e de 

alguém que descreve (ao mostrar e evocar), o sujeito que narra desempenha essencialmente o 

papel de uma testemunha que está em contato direto com o vivido (mesmo que seja de uma 

maneira fictícia), com “a experiência na qual se assiste a como os seres se transformam sob o 

efeito de seus atos” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 157). 

Segundo Charaudeau (op. cit., p. 153), “contar” não é simplesmente descrever uma 

sequência de fatos ou acontecimentos, como definem os dicionários. No sentido banal do 

termo, contar é fazer a descrição de uma sequência de ações, mas não consiste 

necessariamente fazer uma narrativa. 

O autor afirma que, para que haja narrativa, é necessário um “contador” investido de 

uma intencionalidade, ou seja, de querer transmitir uma certa representação da experiência do 

mundo a um “destinatário”, de uma certa maneira, em um determinado contexto. Contar 

representa “uma busca constante e infinita”; é uma atividade linguageira cujo 

desenvolvimento implica uma série de tensões e contradições (op. cit., p. 153-154).  

Nesse sentido, a narrativa é uma totalidade e corresponde à finalidade do “que é 

contar” (descreve, ao mesmo tempo, ações e qualificações); o narrativo (modo de 

organização) é apenas um de seus componentes, assim como o descritivo (op. cit., p. 156). Os 

modos descritivo e narrativo, por sua vez, podem ainda ser distinguidos da seguinte maneira: 
 

o Descritivo organiza o mundo de maneira taxionômica (classificação dos seres do 

universo), descontínua (nenhuma ligação necessária entre os seres entre si nem das 

propriedades entre elas), e aberta (nem começo nem fim necessários), enquanto o 

Narrativo organiza o mundo de maneira sucessiva e contínua, numa lógica cuja 

coerência é marcada por seu próprio fechamento (princípio/fim). (CHARAUDEAU, 

2009a, p. 157) [grifos do autor] 

 

De acordo com a teoria Semiolinguística, o modo de organização narrativo se 

caracteriza por uma dupla articulação: a construção de uma sucessão de ações segundo uma 
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lógica que vai constituir a trama da história (a organização da lógica narrativa); a realização 

de uma representação narrativa, isto é, daquilo que faz com que essa história se torne um 

universo narrado (a organização da encenação narrativa). 

A organização da lógica narrativa está voltada para o mundo referencial e é resultado 

da projeção sobre um plano (a história) de algumas das constantes da manifestação semântica 

da narrativa, ou seja, é uma hipótese de construção do que constitui a trama de uma história. 

Essa construção se realiza com a ajuda de alguns componentes, cuja configuração é 

assegurada por certos procedimentos. 

Os componentes da lógica narrativa são de três tipos: os actantes, os processos e as 

sequências. Os actantes desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem; os 

processos unem os actantes entre si, dando uma orientação funcional à sua ação; as 

sequências integram processos e actantes numa finalidade narrativa segundo certos princípios 

de organização (CHARAUDEAU, 2009a, p. 160). 

O actante participa na esfera da ação e, para conhecer seu papel narrativo (categoria de 

discurso), é necessário conhecer o contexto que dá ao enunciado (categoria de língua) sua 

finalidade narrativa. Este, porém, não deve ser confundido com o “personagem” (forma 

qualificada/não qualificada), visto que um actante, tendo um certo papel narrativo (agressor, 

benfeitor, aliado, oponente, retribuidor etc.), pode ser ocupado por diferentes tipos de 

personagens, da mesma forma que um mesmo personagem pode desempenhar muitos papéis 

narrativos e, assim, ocupar o lugar de diferentes actantes, no desenrolar de uma mesma 

história. 

Os processos narrativos podem ser considerados como a semantização das ações (uma 

ação correlacionada com outras ações, motivada por uma intencionalidade) que determinarão 

a função narrativa; as funções narrativas, por sua vez, estão ligadas aos papéis narrativos dos 

actantes, que se determinam reciprocamente. Por exemplo, a ação “entrega de um embrulho”, 

dependendo das ações correlacionadas a ela, pode corresponder a um processo de agressão 

(bomba), de recompensa (presente) ou de enganação (pacote vazio). 

Com relação às sequências, a lógica narrativa é composta por uma sucessão de 

acontecimentos ligados entre si por uma relação de solidariedade (princípio de coerência); a 

narrativa produzida, por sua vez, só terá sentido se estiver relacionada a um encadeamento de 

motivos dirigidos a um fim (princípio de intencionalidade); essas ações ou esses 

acontecimentos reagrupam-se em sequências ordenadas segundo um princípio de 

encadeamento; por fim, essa sucessão de acontecimentos coerente e motivada precisa ocorrer 
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em um enquadramento espaço-temporal, segundo um princípio de localização 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 166). 

Os procedimentos de configuração da lógica narrativa podem estar ligados à 

motivação intencional, à cronologia, ao ritmo ou à localização espaço-temporal (op. cit., p. 

175-183).  

Os procedimentos ligados à motivação intencional consistem em atribuir ao agente de 

uma sequência narrativa uma intenção de agir (agente voluntário, consciente de seu projeto de 

fazer) ou uma ausência de intenção (agente não voluntário, que não tem projeto de fazer), 

podendo, nesse segundo caso, agir sob a influência de um outro agente (manipulação humana 

ou sobre-humana). Tais procedimentos incidem sobre os princípios de coerência e de 

intencionalidade. 

Os procedimentos ligados à cronologia consistem em agir sobre a ordem e as relações 

de causalidade das sequências entre si. O encadeamento das sequências pode ser apresentado 

de maneira contínua, e estas sucederem-se de maneira progressiva (cronologia contínua em 

progressão) ou de maneira invertida (cronologia contínua em inversão); por outro lado, o 

encadeamento das sequências também pode ser apresentado de maneira descontínua, e estas 

serem interrompidas por uma descrição (cronologia descontínua em expectativa) ou pelo 

desenvolvimento de uma outra série de sequências (cronologia descontínua em alternância). 

Tais procedimentos obedecem ao princípio de encadeamento. 

Os procedimentos ligados ao ritmo concernem ao que Genette (apud 

CHARAUDEAU, 2009a, p. 181) chama de “variações de ritmo de um texto narrativo”. 

Segundo Charaudeau (op. cit., p. 181), a sucessão das sequências e ações na narrativa se 

desenrola “ora rapidamente, ora lentamente, ora de forma condensada, ora de forma 

alongada” e tais variações estão agrupadas em dois procedimentos: a condensação e a 

expansão. Tais procedimentos também obedecem ao princípio de encadeamento. 

Já os procedimentos ligados à localização espaço-temporal concernem à situação no 

tempo (passado ou presente) e à localização no espaço (espaço fechado ou aberto, com 

deslocamento ou fixação), produzindo diferentes efeitos de narrativa. Tais procedimentos 

dependem do princípio de localização. 

 

Além da lógica narrativa, toda narrativa depende da organização da encenação 

narrativa. A encenação narrativa “constrói o universo narrado (ou contado) propriamente 

dito, sob a responsabilidade de um sujeito narrante que se acha ligado por um contrato de 

comunicação ao destinatário da narrativa”; esse sujeito age ao mesmo tempo sobre a 



39 
 

configuração da organização lógico-narrativa e sobre o modo de enunciação do universo 

narrado. [grifos do autor] (op. cit., p. 158).  

Ao falar sobre esse aspecto, Charaudeau (2009a, p. 183) explica que “quem conta 

(uma história) não é quem escreve (um livro) nem quem é (na vida)”. Nesse sentido, não se 

deve confundir o indivíduo, ser psicológico e social, o autor, ser que escreveu, e o narrador, 

“ser de papel”, que conta uma história; da mesma maneira são diferentes o leitor real, a quem 

é demandado um mínimo de competência de leitura e o leitor, “ser de papel”, destinatário de 

uma história contada por um narrador (op. cit., 183-184).  Por ser um dos conceitos centrais 

deste trabalho, a encenação narrativa será mais detalhada e aprofundada na análise de corpus. 
 

Após mencionar todas essas características, é importante lembrar que o Narrativo, ao 

produzir os efeitos de realidade e ficção, e o Descritivo, ao construir uma visão ora objetiva, 

ora subjetiva de mundo, muitas vezes refletirão as representações socioculturais que circulam 

na sociedade na qual o sujeito falante está inserido. Conforme aponta Charaudeau (op. cit., p. 

154), contar representa uma busca constante e infinita da resposta para perguntas 

fundamentais que o homem se faz: “Quem somos? qual é a nossa origem? qual é nosso 

destino?”, ou seja, “qual é a verdade de nosso ser?”; e como esta não se deixa descobrir, o 

homem, através de seu imaginário, produz narrativas que, falando de fatos e gestos dos seres 

humanos, liberam parcelas dessa verdade. Desse modo, devido à relevância do assunto, o 

tópico 2.3 abordará a noção de imaginários sociodiscursivos. 

 

O homem dá significado ao mundo por meio da linguagem. De acordo com Fiorin 

(2001, p. 53), a linguagem cria a imagem do mundo, mas é, ao mesmo tempo, produto social 

e histórico dele.  Nesse mesmo sentido, Charaudeau (2008, p. 190-191), baseado em Foucault, 

afirma que o homem é dominado, de um lado, por um mundo que se impõe a ele, mas, de 

outro, pelos sistemas de representação construídos pelo próprio homem e que dependem, ao 

mesmo tempo, de sua vivência. Assim, ao sentir a realidade, 

[...] o homem é mobilizado por essa experiência: ele constrói seu saber sob a dependência da 

realidade, pois não pode pensar a si próprio senão mediante as representações que ele se dá. O 

homem é, portanto, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, conhecedor do mundo e por este 

conhecido, "soberano súdito, espectador observado" 
9
. (CHARAUDEAU, 2008, p. 191) 

 

                                                           
9
 A citação dentro da citação – "soberano súdito, espectador observado" – pertence a Foucault (1996 apud 

CHARAUDEAU, 2008, p. 191). 
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Segundo Jodelet (2001, p. 17), o ser humano tem a necessidade de estar informado 

sobre o mundo à sua volta; além de se ajustar a ele, é preciso saber como se comportar, 

dominá-lo física e intelectualmente, identificar e resolver problemas que se apresentam – por 

esse motivo, são criadas as representações. Além disso, não estamos isolados num vazio 

social; partilhamos esse mundo com outros e, consequentemente, as representações são 

sociais e tão importantes na vida cotidiana. As representações sociais são sistemas de 

interpretação que regem nossa relação com o mundo e com os outros; por isso, elas orientam e 

organizam as condutas e as comunicações sociais e, além disso, elas intervêm em processos 

variados, tais como “a difusão e a assimilação de conhecimentos, o desenvolvimento social e 

coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 

transformações sociais” (JODELET, 2001, p. 22). Conforme afirma a autora, as 

representações sociais são “produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade 

exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa realidade” (JODELET, 

2001, p. 22). 

Com relação às representações sociais, Charaudeau (2007b) ressalta que, ao analisar tal 

fenômeno, torna-se necessário refletir sobre a relação entre linguagem e realidade. 

Primeiramente, de acordo com o autor, não se pode confundir as noções de “real” e 

“realidade”. O Charaudeau (2007b) aponta que o signo linguístico é caracterizado por três 

dimensões: referencial, pois se refere a algo no mundo; simbólica, pois constrói o sentido a 

partir desse mundo; e contextual, pois faz sentido por meio de uma grande combinação 

textual. Assim, o significado não seria a realidade em si, mas uma construção significativa da 

realidade. A “realidade” existe nela mesma, mas não significa; portanto, refere-se ao mundo 

empírico através de sua fenomenalidade, um lugar a significar, de onde parte a construção do 

sujeito sobre as coisas do mundo. O “real”, por sua vez, refere-se ao mundo como ele é 

construído, estruturado pela atividade humana, por meio da linguagem, em suas diversas 

operações de nomeação dos seres do mundo, de caracterização de suas propriedades, da 

descrição de suas ações no tempo e no espaço, e de explicação da causalidade dessas ações. O 

real estaria, portanto, ligado à racionalização da atividade humana, sabendo-se que o 

“racional” é em si cheio de afetividade e de emoção. 

A representação social é sempre “representação de alguma coisa (objeto) e de alguém 

(sujeito)”, numa relação de simbolização (substituindo-os) e de interpretação (conferindo-lhes 

significações); tais significações resultam de uma atividade que faz da representação uma 

construção e uma expressão do sujeito (JODELET, 2001, p. 27). Com relação a esse aspecto, 

Moscovici (2000, p. 22-23) destaca que as representações sociais apresentam precisamente 
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dois papéis: primeiramente, elas convencionalizam os objetos, as pessoas e os acontecimentos 

e dão-lhes uma forma definitiva, localizando-os em determinada categoria, e gradualmente os 

colocam como um certo tipo de modelo partilhado por um grupo de pessoas; em segundo 

lugar, elas são prescritivas, ou seja, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível, 

força que procede de uma combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo de 

termos começado a pensar e de uma tradição que decreta o que devemos pensar. 

Segundo Charaudeau (2015, p. 21), o encontro de si com o outro se realiza não somente 

por meio das ações que os indivíduos praticam na vida em sociedade, mas também por meio 

de seus julgamentos sobre a legitimidade dessas ações; tais julgamentos evidenciarão “os 

imaginários coletivos que são produzidos pelos indivíduos que vivem em sociedade, 

imaginários estes que manifestam, por sua vez, valores por eles compartilhados” 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 21). 

Sob essa perspectiva, Charaudeau (2007b) explica que as representações sociais são, de 

fato, uma forma de conhecimento socialmente partilhado sobre o mundo. Dessa maneira, os 

sistemas de representação social são estruturados pelos saberes de conhecimento e pelos 

saberes de crença 
10

: os primeiros, "ao construírem representações classificatórias do 

mundo"; os últimos, "ao darem um tratamento axiológico às relações do homem com o 

mundo" (CHARAUDEAU, 2008, p. 199). Os saberes de conhecimento visam a estabelecer 

uma verdade sobre os fenômenos do mundo e dependem das culturas nas quais nascem; os 

saberes de crença visam a sustentar um julgamento sobre o mundo e os valores que atribuem 

são procedentes de um juízo não relativo ao conhecimento de mundo, mas aos seres que 

habitam o mundo, seu pensamento e seu comportamento. 

À medida que esses saberes, enquanto representações sociais, constroem o real como 

universo de significação, segundo o princípio de coerência, Charaudeau propõe o termo 

“imaginários”; e como estes são identificados por enunciados linguageiros produzidos de 

diferentes formas, mas semanticamente reagrupáveis, o autor propõe chamá-los de 

“imaginários discursivos”; por fim, considerando que estes circulam no interior de um grupo 

social, instituindo-se em normas de referência por seus membros, o autor usa o termo 

“imaginários sociodiscursivos” (CHARAUDEAU, 2008, p. 203). 

  O "imaginário" é uma imagem da realidade, imagem essa que interpreta a realidade e a 

faz entrar em um universo de significações; os imaginários seriam as formas construídas pelo 

sujeito comunicante para dar significação ao mundo. A significação da realidade procede, 

                                                           
10

 Os saberes de conhecimento e de crença são estratégias de ordem semântica da competência discursiva (vide 

tópico 2.1). 
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portanto, de uma dupla relação: a relação que o homem mantém com a realidade por meio de 

sua experiência; a relação que estabelece com os outros para alcançar o consenso de 

significação. Segundo Charaudeau (2008, p. 203), a realidade tem “necessidade de ser 

percebida pelo homem para significar, e é essa atividade de percepção significante que produz 

os imaginários, os quais em contrapartida dão sentido a essa realidade”. 

O “imaginário” é um modo de compreensão do mundo que nasce na mecânica das 

representações sociais. As representações “organizam os esquemas de classificação e de 

julgamento de um grupo social e lhe permitem exibir-se através de rituais, de estilizações de 

vida, de signos simbólicos" (CHARAUDEAU, 2008, p. 196). Desse modo, os imaginários 

apresentam um julgamento sobre o mundo, sob o olhar e valores dos próprios seres que 

habitam esse mundo. Conforme afirma Charaudeau (2015, p. 15), “é pelo olhar dos outros que 

somos marcados, etiquetados, categorizados”. 

Os imaginários são gerados pelos discursos que circulam nos grupos sociais, e 

organizam-se em um sistema de pensamentos coerentes criadores de valores, atuando como 

uma justificativa para a ação social e sendo acumulado na memória coletiva ao longo da 

história, ou seja, “o imaginário tem uma dupla função: a criação de valor e a justificativa da 

ação” 
11

 (CHARAUDEAU, 2007b – tradução nossa). Conforme ressalta Charaudeau (2008, 

p. 204) um grupo social é constituído “pela soma das relações que os indivíduos estabelecem 

entre si, relações que, ao se autorregularem, terminam por construir o universo de valor, 

portanto, imaginários comuns”. Além disso, as representações – e, consequentemente, os 

imaginários – uma vez criadas por um grupo, ganham vida própria, circulam, se encontram, 

atraem e repelem umas as outras e dão origem a novas representações, enquanto velhas 

representações morrem (MOSCOVICI, 2000, p. 27). 

O sentido investido no imaginário não é “verdadeiro” nem “falso”; como ele reflete a 

visão que o homem tem do mundo social, o imaginário é da ordem do verossímil, ou seja, 

daquilo que é sempre possivelmente verdadeiro. É uma “proposta de visão de mundo que se 

baseia no conhecimento que constrói sistemas de pensamento, que podem se excluir ou se 

sobrepor uns aos outros” 
12

 (CHARAUDEAU, 2007b – tradução nossa).  

Outra característica dos imaginários é que eles não são todos conscientes. Moscovici 

(2000, p. 23) aponta que a mente de ninguém está livre dos efeitos de condicionamentos 

                                                           
11

 Texto original: “l’imaginaire a une double fonction de création de valeurs et de justification de l’action” 

(tradução nossa). 
12

 Texto original: “Il est une proposition de vision du monde qui s’appuie sur des savoirs qui construisent des 

systèmes de pensée, lesquels peuvent s’exclure ou se superposer les uns les autres”. 
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anteriores que lhe são impostos por suas representações, linguagem ou cultura; pensamos por 

meio de uma linguagem e organizamos nossos pensamentos de acordo com um sistema que 

está condicionado, tanto por nossas representações, como por nossa cultura; vemos apenas 

aquilo que as convenções subjacentes nos permitem e, assim, permanecemos inconscientes de 

tais convenções. Charaudeau, com relação ao fato de os imaginários não serem todos 

conscientes, explica que 

Alguns podem ser racionalizados por discursos-textos que circulam nas instituições (escolas, 

constituições de Estados, religiões, justiça etc.), lugares de ensino desses imaginários com fins 

identitários [...]. Outros circulam nas sociedades de maneira não consciente, sendo encontrados 

nos julgamentos implícitos veiculados pelos enunciados, pelas maneiras de falar, pelos rituais 

sociolinguageiros, pelos julgamentos de ordem ética, estética etc., que estão de tal modo 

assimilados pelos membros do grupo social que funcionam de maneira natural, como uma 

evidência partilhada por todos (CHARAUDEAU, 2008, p. 205). 

 

Para desempenhar o papel de “espelho identitário”, esses imaginários necessitam ser 

materializados (nos tipos de comportamentos, nas atividades coletivas, na produção de objetos 

manufaturados e de tecnologia etc.); tal materialização, por sua vez, precisa ser sustentada por 

uma racionalização discursiva. Os imaginários sociodiscursivos, portanto, circulam em um 

espaço de interdiscursividade: “eles dão testemunho das identidades coletivas, da percepção 

que os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos julgamentos que fazem de suas 

atividades sociais” (CHARAUDEAU, 2008, p. 207).  

Mendes (2013, p. 146) afirma que, na concepção proposta por Charaudeau, os 

imaginários podem ser efêmeros ou cristalizados, englobando, além das representações 

sociais, os estereótipos (representações cristalizadas). Além disso, a autora ressalta que os 

imaginários não se restringem à linguagem verbal e propõe que estes sejam considerados 

“verbo-icônicos”, já que  

as imagens, sejam elas fixas ou cinéticas, podem também manifestar indícios de como uma 

dada sociedade cria representações sobre várias questões. É possível mesmo afirmar que, em 

alguns casos, esses imaginários não são verbalizados, mas somente expressos através de 

imagens. Como exemplo, podemos citar o modelo de corpo magro em voga em nossa 

atualidade. [...] Esta determinação de padrão corporal parece ser muito mais icônica do que 

verbal. Certamente, existem discursos verbais circulantes sobre o assunto, mas, em geral, são 

reativos às imagens denunciando excessos e até mesmo distúrbios como a anorexia. 

 

Monnerat (2013, p. 412) reforça essa ideia quando diz que a imagem pode ser veículo 

de ideologias e representar, por meio de seus elementos plásticos, traços culturais da 

sociedade, figurando, assim, como espelho das representações sociais, refletindo-as e/ou 

refratando-as.  
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Nos quadrinhos, a relação verbo-visual revelará muito dos imaginários presentes em 

determinada sociedade; a imagem, principalmente, além de apresentar em si uma mensagem 

implícita, cultural, fará uso de representações cristalizadas para a fácil compreensão do leitor.  

Enfim, por constituir o corpus de análise deste trabalho, o próximo capítulo, como parte 

da Fundamentação Teórica, abordará a origem e algumas das principais características das 

histórias em quadrinhos, focalizando posteriormente os mangás e a obra de Maurício de 

Sousa. 
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As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQ, bandas desenhadas, comix 

ou simplesmente gibis, são “um dos mais difundidos e populares meios de fabulação visual do 

planeta” (PATATI; BRAGA, 2006, p. 9). Feijó (1997, p. 7) afirma que não importa o nome e 

sim o espírito da coisa; para o autor, os quadrinhos são uma “imaginação traduzida 

visualmente para encantar e apaixonar gerações”. Will Eisner (2005, p. 5), famoso desenhista 

norte-americano, por sua vez, define as histórias em quadrinhos como uma “arte sequencial”, 

ou seja, uma “forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e 

palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia”.  

O desenho é uma das mais antigas formas de expressão do homem.  Já na Pré-História, 

o homem primitivo “transformou a parede das cavernas em um grande mural, em que 

registrava elementos de comunicação para seus contemporâneos” (VERGUEIRO, 2012a, p. 

8). Feijó (1997, p. 14) acrescenta que as narrações criadas por meio da arte sequencial 

apareciam desde a Antiguidade, em “tapeçarias, frisos, painéis pintados ou em alto-relevo, 

mosaicos, vitrais etc.”, e seu objetivo 

não era apenas decorativo, mas também, e principalmente, registrar acontecimentos ou reforçar 

mitologias e crenças religiosas. Por quê? Porque a comunicação por meio de imagens 

reconhecíveis sempre permitiu que se atingisse um público muito mais amplo do que aquele 

capaz de ler no sentido tradicional (ler palavras e frases), ou seja, o público alfabetizado. [...] 

Na Idade Média, por exemplo, a Igreja abusava da arte sequencial para divulgar episódios da 

vida dos homens santos ou histórias religiosas junto a fiéis de pouca educação formal (op. cit., 

p. 14). 

 

Apesar disso, a origem das histórias em quadrinhos está na civilização europeia, com o 

aparecimento de técnicas de reprodução gráfica, que proporcionaram a união do texto com a 

imagem; nessa época, havia os desenhos de humor (caricaturas) e os animais humanizados 

dos contos de fadas (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p. 10). A evolução deste tipo de 

ilustração derivou no que seriam as precursoras dos quadrinhos, como: “as Histoires em 

Estampes (1846), de Rodolphe Töpffer, na Suíça; Max uns Moritz (1865), de Wilhelm Busch, 

na Alemanha; e As Cobranças (1867), por Angelo Agostini, no Brasil”; todas tinham 

legendas escritas na parte inferior dos quadros (ROSA, 2014, p. 40). 

Já as histórias em quadrinhos como conhecemos nos dias de hoje, de acordo com 

Goida (2011, p. 9), são frutos do jornalismo moderno. No final do século XIX, Joseph 

Pulitzer e William Randolph Hearst, os “mais poderosos proprietários de cadeias de jornais 

nos Estados Unidos”, na disputa pela conquista de um público maior, criaram os suplementos 

dominicais com o intuito de atraírem os semianalfabetizados e os imigrantes, que tinham 
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dificuldades com o inglês; grande parte deste material era formada por narrativas figuradas, 

no estilo europeu. Os quadrinhos ganharam, então, autonomia, criando uma expressão 

própria; os comics – como eram chamados inicialmente por serem quadrinhos de humor – 

alavancaram a venda de jornais. Foi em um destes suplementos dominicais que surgiu, em 

1895, o personagem The Yellow Kid (o garoto amarelo), desenhado por Richard Outcault, e 

que se tornou a principal atração do jornal New York World. No princípio, a figura fazia parte 

de um painel maior; o sucesso levou Outcault a produzir algum material semanal, no qual 

havia pequenas histórias distribuídas em quatro ou mais imagens; em alguns momentos, o 

garoto amarelo falava em balões; estava, assim, “lançada a moda” (GOIDA, 2011, p. 9). Por 

ter evoluído da imagem única (lâmina) para a sequência de imagens, ter sido produzida de 

forma contínua com personagem fixo e já como produto de comunicação de massa, atingindo 

um vasto público, além de ter introduzido o balão de diálogo na arte sequencial, a série de 

Outcault ganhou o status de primeira verdadeira história em quadrinhos (FEIJÓ, 1997, p. 17).  

Com base em Campos e Lomboglia (1984), Goida (2011) e Rosa (2014), será 

delineado, a seguir, um breve panorama histórico dos quadrinhos, após o surgimento do 

“Yellow Kid”; tal panorama, no entanto, não pretende esgotar o assunto, mas apenas traçar os 

principais acontecimentos. 

Nos primeiros anos da HQ (1900-1920), predominava o quadrinho estilizado e as 

histórias eram essencialmente humorísticas; além disso, os cenários eram bem elaborados e 

havia uma preocupação ao retratar a natureza e os animais. Na época pós-guerra, havia duas 

correntes: os humoristas e os intelectuais; os cenários passaram a ter uma grande elaboração 

na parte dos mobiliários, das vestimentas, das personagens, simbolizando os “novos ricos”. 

Nesse período, são criados os Syndicates 
13

 norte-americanos, que, além de possuir direitos 

sobre os trabalhos dos desenhistas (sobre a venda e a distribuição), ficavam responsáveis por 

manter um código de ética: as histórias não deviam ofender nenhum leitor, não deviam conter 

palavrões explícitos (que poderiam ser substituídos por sinais convencionais), não deviam 

conter sugestões de imoralidade, deviam evitar cenas de violência com mulheres, crianças e 

animais etc. (FURLAN, 1984, p. 29). 

Na década de 1930, considerada a “idade de ouro” dos quadrinhos, foi quando 

surgiram as histórias policiais, de ficção científica, de guerra de cavalaria, de faroeste, etc.; as 

formas eram inspiradas no neoclassicismo e havia destaque para o desenho em preto e branco; 

                                                           
13

 De acordo com Furlan (1984, p. 29), a palavra “Syndicate”, nos moldes americanos, não possui similar em 

nosso contexto, pois “não se trata de um sindicato e ultrapassa as atribuições de uma associação. Podemos trata-

lo como agência especializada em fornecer matérias variadas, particularmente de entretenimento”. 



47 
 

surgiram “Tarzan”, de Harold Foster (baseado na obra de Edgar Rice Burroughs), “Flash 

Gordon”, de Alex Raymond e, no fim da década, o “Super-Homem” (1938), de Joe Shuster e 

Jerry Siegel, e o “Batman” (1939), de Bob Kane; no Brasil, apareceram as primeiras 

publicações dedicadas aos quadrinhos: o Suplemento Infantil (1934), o Globo Juvenil e Mirim 

(1937) e o Gibi (1939), cujo título se transformaria em sinônimo de revista em quadrinhos.  

Na década de 1940, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 

proliferaram os heróis de quadrinhos com superpoderes que, mesmo na ficção, também se 

engajavam nos combates. Jack Kirby e Joe Simon criaram o “Capitão América” e William 

Moulton Marston e H. G. Peter a “Mulher Maravilha”, símbolos do poder americano. Em 

1940 surgiu o “Capitão Marvel”, de C. C. Beck, e Will Eisner criou seu revolucionário 

personagem “The Spirit”, que, em suas histórias completas, “deu uma dimensão nova em 

termos de linguagem a já quase cinquentenária forma de expressão” (GOIDA, 2011, p. 10). 

Nos anos 50, os quadrinhos reencontraram sua inspiração e passaram a questionar a 

sociedade sobre aspectos filosóficos e sociopsicológicos. Foi nesse período que Charles 

Schultz criou os “Peanuts” (“Turma do Charlie Brown”), orientando-se pela filosofia 

existencialista, e que surgiu o movimento artístico “pop-art”, que se inspira nas HQs e na 

publicidade. As tiras cômicas de jornal, que haviam perdido o vigor dos anos iniciais, tiveram 

um renascimento nessa década. Já nas revistas em quadrinhos, imperava a violência e o terror, 

o que levou, devido aos excessos de algumas histórias e a um preconceito com relação ao 

gênero, ao estabelecimento de um código de autocensura pelas editoras americanas. 

Os anos 60 ficaram conhecidos pelo movimento jovem da contracultura que 

contestava os valores tradicionais e promovia uma verdadeira revolução de costumes. Assim, 

os quadrinhos se liberaram com o movimento underground, explorando temas até então 

considerados “tabus”. Apareceram as heroínas, como reflexo dos movimentos feministas. No 

Brasil, Ziraldo lançou o personagem “Pererê” (outubro de 1960), o primeiro personagem 

nacional a ter um título próprio a alcançar grande sucesso. Na Argentina, Quino criou sua 

famosa personagem “Mafalda” (1964). 

A década de 70, por sua vez, foi marcada pelo lançamento dos grandes álbuns, na 

Europa, de artistas de HQ. As histórias em quadrinhos começaram a ser julgadas sob o ponto 

de vista estético e passaram a ser consideradas “a grande manifestação artística do nosso 

século” (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1984, p. 13). No Brasil, Maurício de Sousa lançou a 

revista “Mônica” (1970), tornando-se, posteriormente, “o campeão em vendas e maior nome 

da indústria de quadrinhos nacionais” (ROSA, 2014, p. 47). Além disso, apesar da ditadura 
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militar, sugiram importantes quadrinistas nacionais, como Henfil, Luiz Gê, Laerte e os irmãos 

Caruso. 

Os anos 80 representaram uma nova guinada nos quadrinhos de super-heróis, com 

subversão de papéis e explorando uma violência até então inédita: Frank Miller criou o 

“Cavaleiro das Trevas” (1985), uma nova versão para “Batman”, que colocou o personagem 

na “sarjeta”, e Alan Moore fez sua releitura do universo dos super-heróis com “V de 

Vingança” (1983) e Watchmen (1986); em 1985 Bill Watterson lançou “Calvin e Haroldo”, a 

primeira tira diária a ter repercussão mundial em muitos anos; no Brasil, a Editora Circo 

publicou revistas com trabalhos de grandes desenhistas de tiras nacionais: títulos como 

“Chiclete com Banana”, “Geraldão”, “Piratas do Tietê”, além de HQs de Angeli, Glauco e 

Laerte, apareceram em tais publicações. 

A partir de 1990, com a maior aceitação dos quadrinhos no mercado, estes começaram 

a ganhar espaço nas livrarias, com produtos com melhor acabamento e voltados para o 

público adulto: as graphic novels 
14

. Essa década também foi marcada pela explosão mundial 

dos mangás 
15

: prestes a completar seu centenário, as HQs americanas, que em boa parte desse 

tempo tiveram hegemonia quase que absoluta, começaram a sofrer a concorrência maciça dos 

quadrinhos japoneses. 

Depois dos anos 2000, apesar de a adaptação de personagens dos quadrinhos para o 

cinema sempre ter sido uma prática comum, com o advento das modernas tecnologias de 

computação gráfica, foi possível reproduzir, com algum grau de realismo, as façanhas dos 

super-heróis; Rosa (2014, p. 51) salienta que “desde a estreia do filme “Homem-Aranha”, em 

2002, não há um ano sem que pelo menos um personagem de quadrinhos ganhe vida no 

cinema”; no Brasil, incentivadas por programas governamentais de apoio à leitura, várias 

editoras começaram a publicar grandes clássicos da Literatura para as HQs 
16

. 

Enfim, nos dias de hoje, os quadrinhos representam, sem dúvida, em todo o mundo, 

um meio de comunicação de massa muito popular: nos quatro cantos do planeta, as 

publicações do gênero circulam com uma enorme variedade de títulos e tiragens de milhares, 

até mesmo milhões, de exemplares, adquiridos e consumidos por um público fiel, sempre 

ávido por novidades (VERGUEIRO, 2012a, p. 7).   

                                                           
14

 Para a definição do termo, verificar página 51, que trata dos gêneros em quadrinhos. 
15

 Para definição do termo, verificar página 52, que trata dos gêneros em quadrinhos, e o tópico 3.1. 
16

 Tal iniciativa, no entanto, não é inédita, pois a Ebal já fazia isso nos anos 50-60, com a chamada “Edição 

Maravilhosa”, uma coleção de clássicos da literatura adaptados na linguagem dos quadrinhos (ROSA, 2014, p. 

51). 
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Contudo, essa notória popularidade dos quadrinhos talvez tenha acarretado um certo 

preconceito quanto aos efeitos que estes poderiam provocar em seus leitores:  

Para muitos psicólogos americanos, era, junto com o tal de rock and roll, a causa da juventude 

transviada. Para os professores mais conservadores, uma preguiça mental, um meio de 

desestimular a leitura e empobrecer a cultura dos estudantes. Para os filósofos, uma forma de 

propaganda política ou de reforço de certos valores ideológicos. Para os leitores, porém sempre 

foi apenas uma maneira superlegal de se divertir e também de se informar (FEIJÓ, 1997, p. 7).  

 

Por terem surgido em jornais populares, durante décadas, desde sua origem, tais 

publicações não eram bem vistas. Em 1954, foi publicado um livro, nos Estados Unidos, 

intitulado A sedução dos inocentes, que reforçou tal visão negativa; o autor, o psiquiatra 

Fredric Werthman, afirmava que os quadrinhos de aventura “emburreciam os leitores” e que o 

perfil intelectual de um leitor de gibis era o de uma criança de dez anos (FEIJÓ, 1997, p. 56). 

Com o passar do tempo, os quadrinhos começaram a ser publicados em jornais de 

maior prestígio, atingindo um novo público. Num lento processo, os quadrinhos foram 

conquistando seu espaço e o preconceito foi diminuindo. Eles passaram a ser considerados, 

então, assim como a Literatura e o Cinema, uma forma de arte.  

Aqui no Brasil, os primeiros estudos acadêmicos direcionados às histórias em 

quadrinhos começaram ao final da década de 60. O professor José Marques de Melo enfrentou 

várias barreiras para incluir das histórias em quadrinhos nas pesquisas da universidade 

brasileira, consideradas na época um objeto de estudo desqualificado (MOURA, 2012, p. 29). 

Ele coordenou a primeira pesquisa acadêmica sobre quadrinhos no país, fundou a primeira 

Gibiteca e instituiu o primeiro núcleo de pesquisas sobre a matéria na Universidade de São 

Paulo (USP). Além dele, nomes como Álvaro de Moya, Antonio Luiz Cagnin, Moacy Cirne, 

Sonia Luyten e Waldomiro Vergueiro enfrentaram o preconceito no meio acadêmico e se 

dedicaram ao estudo dos quadrinhos durante os anos 70; hoje, estes são considerados 

precursores e importantes pesquisadores da área (VERGUEIRO; RAMOS; CHINEN, 2013). 

Na década de 90, as pesquisas sobre quadrinhos começaram a ganhar força no país. 

Com o surgimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – (MEC, 1997), começou a 

ser valorizado um ensino de língua que privilegia o trabalho com a mais variada gama de 

gêneros discursivos. Nesse cenário, as histórias em quadrinhos, antes uma leitura depreciada 

pela escola, ganharam espaço na sala de aula, além de serem incluídas em materiais didáticos, 

exames nacionais e vestibulares. Já para os jovens estudantes, os quadrinhos sempre 

representaram, apesar das críticas, uma leitura não obrigatória, de fruição, simplesmente pelo 

prazer de “sentir”, despertando, assim, sua competência fruitiva.   
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Alguns pesquisadores consideram os quadrinhos uma forma de literatura. No entanto, 

Ramos (2010, p. 17) discorda ao dizer que chamar quadrinhos de literatura nada mais é do 

que “uma forma de procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente prestigiados”, já 

que estes eram vistos historicamente de maneira pejorativa; segundo o autor, “quadrinhos são 

quadrinhos”, pois estes possuem linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para 

representar os elementos narrativos. 

Outra questão com relação às histórias em quadrinhos é seu enquadramento dentro da 

teoria bakhtiniana 
17

 dos gêneros discursivos. Conforme afirma Faraco (2003, p. 112), ao 

“dizer que os tipos são relativamente estáveis, Bakhtin está dando relevo, de um lado, à 

historicidade dos gêneros; e, de outro, à necessária imprecisão de suas características e 

fronteiras”. Desse modo, surge uma questão: as diferentes formas de histórias em quadrinhos 

podem ser classificadas como diferentes gêneros ou são apenas “subgêneros” de um gênero 

maior, os quadrinhos?  

Para resolver esta problemática, Ramos (2010, p. 20) recorre aos trabalhos de 

Maingueneau (2005; 2006), e afirma que o termo “histórias em quadrinhos” seria um grande 

rótulo que une diversas características utilizadas em maior ou menor grau por uma 

diversidade de gêneros, nomeados de diferentes maneiras. Portanto, “quadrinhos” seriam “um 

hipergênero que agregaria diferentes outros gêneros, cada um com suas peculiaridades”. 

Maingueneau (2006, p. 244), define o termo “hipergênero”, dizendo que este  
 

Não se trata, diferentemente do gênero do discurso, de um dispositivo de comunicação 

historicamente definido, mas um modo de organização com fracas coerções que encontramos 

nos mais diversos lugares e épocas e no âmbito do qual podem desenvolver-se as mais variadas 

encenações da fala. O diálogo, que no Ocidente tem estruturado uma multiplicidade de textos 

longos ao longo de uns 2.500 anos, é um bom exemplo de hipergênero. Basta fazer com que 

conversem ao menos dois locutores para se poder falar de “diálogo”.  

 

Nesse sentido, conforme afirma Ramos (2010, p. 21), podem ser abrigados dentro 

desse grande guarda-chuva chamado quadrinhos vários modos de produção. Assim, tomando 

por base o conceito de hipergênero descrito anteriormente, destacam-se a seguir alguns dos 

principais gêneros 
18

 de histórias em quadrinhos que circulam na mídia: 

                                                           
17

 De acordo com Bakhtin (1994, p. 279), os gêneros constituem “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 

disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo temático (o que pode ser dito em um dado 

gênero), estilo (seleção de recursos disponíveis na língua, orientada pela posição enunciativa do produtor do 

texto) e construção composicional (sua forma de dizer, sua organização geral que não é inventada a cada vez que 

nos comunicamos, mas que está disponível em circulação social). 
18

 Falamos aqui em “Gênero discursivo”. Alguns estudos, ao falar de diferentes “gêneros” de quadrinhos, 

referem-se à temática da história: super-heróis, aventura, detetive, faroeste, ficção científica, terror, infantil, 

biografia, humor etc. 
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 Charge – Histórias mais curtas (até quatro quadrinhos), de caráter sintético e 

geralmente humorístico, normalmente publicadas em jornais diários (MENDONÇA, 

2002, p. 197). A charge costuma satirizar fatos atuais que normalmente saem nos 

noticiários. Ela recria o fato de forma ficcional, estabelecendo com a notícia uma 

relação intertextual (ROMUALDO, 2000). 

 Cartum – Relata, ao contrário da charge, um fato atemporal, universal que independe do 

contexto de uma época ou cultura. De acordo com Ramos (2010, p. 23), “não estar 

vinculado a um fato do noticiário é a principal diferença entre a charge e o cartum”; 

no mais, os dois são muito parecidos.  

 Graphic novel – Narrativas “mais longas e completas, publicadas em livros de capa 

dura ou cartonada, com 100 páginas em média”; são produtos “mais bem acabados e 

voltados para o público adulto” (ROSA, 2014, p. 50). 

 HQs (comics, nos EUA) – São sequências narrativas com personagens fixos 

(MENDONÇA, 2002, p. 197), publicadas em suportes (gibis, comic books) que 

permitem uma condução narrativa maior e mais detalhada que as tiras. No entanto, em 

relação às graphic novels, são narrativas mais breves, de curta duração.  

 Tiras cômicas (ou tirinhas) – Histórias mais curtas (até quatro quadrinhos), de caráter 

sintético e geralmente humorístico, normalmente publicadas em jornais diários 

(MENDONÇA, 2002, p. 197). Possuem formato retangular e com poucos quadrinhos, 

o que deu origem a seu nome. Suas principais características são: temática atrelada ao 

humor; texto de curta extensão (devido à restrição do formato, que é fixo), construído 

em um ou mais quadrinhos; presença de personagens fixos ou não; narrativa com 

desfecho inesperado no final (RAMOS, 2010, p. 24). 

 Tiras seriadas (ou tiras de aventuras) – As tiras seriadas estão ligadas a uma história 

maior, só que é narrada em partes, assim como ocorre com as telenovelas. Cada tira 

traz um capítulo diário interligado a uma trama maior; se as tiras forem acompanhadas 

em sequência, funcionam como uma história em quadrinhos mais longa (HQ). Por 

isso, é muito comum o material ser reunido posteriormente na forma de revistas ou 

livros (RAMOS, 2010, p. 26). Esse gênero quase não existe no Brasil, embora já tenha 

sido muito popular no país; ainda é produzido nos Estados Unidos e, até alguns anos 

atrás, na Argentina (op. cit., p. 27). 

 Tiras cômicas seriadas – “Fica na exata fronteira que separa a tira cômica da tira 

seriada”: trata-se de um texto que usa elementos próprios às tiras cômicas, como o 
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desfecho inesperado da narrativa e o efeito de humor, mas, ao mesmo tempo, a história 

é produzida em capítulos, assim como ocorre com a tira de aventuras (op. cit., p. 27). 

 Literatura em quadrinhos – São adaptações de obras literárias em histórias em 

quadrinhos. Cirne (1990, p. 31) ressalta que a transposição da literatura para o mundo 

dos quadrinhos “implica uma série de questões ligadas à intersemioticidade das 

propostas semânticas, estéticas, informacionais”, ou seja, transpor uma obra literária 

para os quadrinhos significa assumir os códigos de uma outra linguagem. 

 Quadrinhos eletrônicos (webcomics ou HQtrônicas) – Quadrinhos publicados na 

internet, ricos em diferentes recursos de linguagem. São “trabalhos que unem um (ou 

mais) dos códigos da linguagem tradicional das HQs no suporte papel, com uma (ou 

mais) das novas possibilidades abertas pela hipermídia”, definição que exclui as HQs 

que são simplesmente digitalizadas (FRANCO, 2012, p. 233). De acordo com Franco 

(op. cit., p. 234-235), tais quadrinhos podem apresentar: animação, interatividade, 

diagramação dinâmica, trilha sonora, efeitos sonoros, tela infinita, narrativa 

multilinear. 

 Mangá – Nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa, que são 

“caracterizadas por suas tiragens astronômicas e por um estilo peculiar de desenho e 

produção” (LUYTEN, 2012, p. 9). 

 

Nas últimas décadas, o mangá, de origem oriental, tem cada vez mais ganhado 

notoriedade no mundo ocidental. De acordo com Luyten (2003), foram os desenhos animados, 

os animês 
19

, que deram grande difusão ao conhecimento dos mangás, quando as editoras 

japonesas e os estúdios de cinema e animação começaram a fazer contratos em grande escala 

com vários países ocidentais. 

Desse modo, o grande interesse dos jovens leitores por mangás inspirou produções 

nacionais do gênero com o objetivo de atrair tal público, como a Turma da Mônica Jovem, 

objeto de estudo desse trabalho; por esse motivo, o gênero mangá será mais detalhado no 

próximo tópico.  

 

 

 

                                                           
19

 Segundo Luyten (2003), “O termo animê deriva do inglês animation em sua forma abreviada para desenho 

animado”; embora no Japão a grafia de manga e anime não sejam graficamente acentuadas (somente oralmente), 

utiliza-se em português o acento em mangá, “para não ser pronunciado como manga (fruta, ou manga de camisa) 

e animê para não ser confundido como anime (do verbo animar)”. 
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De acordo com Sônia Luyten, criadora do primeiro núcleo de estudos sobre mangá no 

Brasil, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, na década de 70 

(CAGNIN, 2014, p. 23), o Japão é o lugar onde se lê a maior quantidade de histórias em 

quadrinhos no mundo: todos os dias um esquadrão de desenhistas produz histórias que serão 

publicadas semanal, quinzenal e mensalmente pelas editoras, com tiragens astronômicas, e 

avidamente consumidas pelo público, propiciando, assim, a criação de merchandising de 

todos os tipos (brinquedos, artigos de papelaria, produtos alimentícios, etc.) e a produção de 

desenho animado para a televisão e para o cinema (LUYTEN, 2012, p. 173).  

As histórias em quadrinhos japonesas possuem um estilo peculiar de desenho e de 

produção, com uma “riqueza de traços, temas e ideias” (GRAVETT, 2006, p. 11), e refletem 

os imaginários sociodiscursivos da cultura oriental, já que, como foi mencionado no tópico 

2.3, cada sociedade filtrará a realidade de acordo com sua visão de mundo. No entanto, 

atualmente, pelo grande volume de traduções para as línguas ocidentais, sua estrutura tem 

sido um pouco alterada. Luyten (2012, p. 9) afirma que os mangás “modificaram-se em 

função de uma ‘demanda’ ocidental, e, por sua vez, o desenho ocidental absorveu um ‘estilo 

mangá’ em sua produção”.  

Antes da Segunda Guerra Mundial, os mangás já haviam se firmado no gosto popular. 

Os japoneses souberam adaptar o conteúdo dos quadrinhos ocidentais à realidade e ao 

interesse local. Na década de 1920, os quadrinhos apareciam em tiras de quatro ou oito 

desenhos nos jornais, destinadas ao público adulto.  Após a derrota na guerra, o povo japonês 

não explorou o tema bélico em seus quadrinhos, como feito em outros países, pois queriam 

apagar essa imagem o mais rápido possível. Para descarregar o sentimento de derrota, muitos 

mangás focalizaram novos temas e a agressividade foi dirigida para histórias que abordavam 

esportes de luta.  

Com a pobreza gerada pela guerra, os japoneses precisavam de uma diversão barata. 

Luyten (op. cit., p. 9) conta que os quadrinhos representavam exatamente isso: “muitas 

páginas de diversão (e esquecimento) a baixo custo”. Nos primeiros anos pós-guerra, por 

causa da dificuldade de conseguir papel, os mangás eram feitos com papel jornal. Esse é um 

costume seguido até hoje, mesmo com a mudança da economia, dando uma característica 

muito própria na forma de editoração. No Japão, os mangás são publicados originalmente em 

revistas impressas em papel-jornal com cerca de 300 a 800 páginas, em periodicidades 

diversas (podendo ser de semanais a trimestrais). Essas revistas trazem capítulos de diferentes 
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séries com, normalmente, entre 10 e 40 páginas cada um. Quando determinada série atinge 

um certo número de páginas, um volume dessa série é publicado encadernado, no formato de 

bolso (GRAVETT, 2006, p. 14-21). Por serem feitas com esse tipo de papel, monocromadas e 

grossas, as revistas alcançam preço mínimo por página impressa e, assim, o preço de um 

mangá no Japão equivale a uma passagem de trem, metrô ou ônibus. 

No entanto, segundo Ono e Tezuka (apud LUYTEN, 2012, p. 77), as histórias em 

quadrinhos no Japão têm sua origem no século XI, por meio dos Ê-Makimono: 

Muito abundantes nos séculos XI e XII, os Ê-Makimono eram desenhos pintados sobre um 

grande rolo e contavam uma história, cujos temas iam aparecendo gradativamente à medida 

que ia sendo desenrolado. Dessa maneira, era construída, com estilo original, uma história 

composta de numerosos desenhos. 

 

No Japão, a palavra mangá significa não só história em quadrinhos, mas revista de 

histórias em quadrinhos, caricatura, cartum e até mesmo desenho animado. O termo tornou-se 

popular por intermédio do desenhista Rakuten Kitazawa, que se empenhou em sua 

popularização. No entanto, o termo foi cunhado por Hokusai, famoso xilogravurista da arte 

ukiyo-e 
20

. 

A junção entre as abstrações de figuras e as figuras propriamente ditas é um antigo 

costume dos orientais e, dessa forma, a aproximação do texto a imagens na cultura japonesa é 

algo muito sensível. A própria história da escrita japonesa tem a tradição de abstração de 

traços de figuras reais, ou seja, os signos representam e expressam visualmente a ideia das 

palavras, diferente da escrita alfabética. Segundo Luyten (2012, p. 21), entre a sequência de 

imagens significativas (que é a escrita japonesa) e imagens sucessivas (que são as histórias em 

quadrinhos), há uma continuidade, pois há “o mesmo traço de tinta e o mesmo deslocamento 

linear do olhar à linha da narrativa”.  

Ao lado das propícias situações linguísticas, existe uma necessidade para a existência 

dos mangás, parte tão integrante da cultura e da sociedade japonesa moderna. Uma análise 

precisa dessa disciplinada sociedade revela outros aspectos que explicam, em grande parte, o 

grande consumo dos mangás por todas as idades. Desde muito cedo, os japoneses são 

ensinados a agir adequadamente dentro de regras de etiquetas inflexíveis. Além disso, a carga 

de horário de estudos e o sistema educacional rígido para as crianças, a concentração de 

massa humana nas grandes cidades, a pressão constante para um trabalho rápido e eficiente, 

entre outros fatores, exercem uma grande carga de tensão. Em nome da tradição, são tantas as 

                                                           
20

 Como eram chamadas as formas mais populares da produção de gravuras em madeira (1660-1867). O termo 

ukiyo-e significava “vida mundana em geral” e tentava captar o estado de espírito, a essência e a impressão, 

aspectos vitais para a caricatura e o cartum (LUYTEN, 2012, p. 83). 
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obrigações sociais que se torna difícil uma pessoa escapar delas. Dessa forma, os mangás 

oferecem a essas pessoas um meio “comportado” de canalizar e extravasar suas emoções, uma 

possibilidade de fuga por meio da fantasia (LUYTEN, 2012, p. 177).  

No entanto, como os mangás poderiam exercer alívio a tal tensão e estresse existentes 

no Japão? Luyten (op. cit., p. 30) afirma que 

[u]ma das explicações pode ser encontrada nas personagens do mangá, que, ao contrário dos 

super-heróis produzidos no ocidente, são heróis concebidos a partir do mundo real, nos quais 

as pessoas podem encontrar, além de uma espécie de miniatura de suas vidas, os ingredientes 

para vivenciar suas fantasias. [...]  
 

Os mangás se solidarizam com o leitor: as personagens lutam, amam, brigam, aventuram-se, 

viajam e até exercitam-se por ele. A relação íntima entre a personagem e o leitor o faz se 

esquecer das longas horas nos trens, do trabalho monótono e mecânico nos escritórios, do 

inferno do vestibular, das casas apertadas e da multidão nas ruas, e dá energia para o dia 

seguinte. 

 

Devido a essa aproximação com o público leitor, durante a trajetória do mangá, 

formou-se uma segmentação no mercado de acordo com a faixa etária e o sexo. Existem 

revistas para crianças, com funções didáticas e/ou de lazer, para moças e para rapazes, cada 

uma com características próprias.  

 As revistas destinadas ao público infantil são chamadas shogaku (Fig. 1), e abrangem 

a faixa etária dos seis aos doze anos. Os volumes dividem-se conforme a idade e/ou o grau 

escolar. As histórias principais não estão diretamente relacionadas ao ensino, mas todos os 

outros artigos tratam normalmente de assuntos ligados às matérias escolares e as histórias em 

quadrinhos não didáticas inseridas servem para captar os minileitores. São semelhantes às 

demais revistas quanto ao tamanho e a impressão em papel jornal, mas suas primeiras páginas 

são bem coloridas, feitas em papel couchê, contendo um artigo interessante e publicidade 

direcionada à faixa etária (LUYTEN, 2012, p. 38-39). Dessa forma, as revistas didáticas 

auxiliam a criança no desenvolvimento escolar sem a proposta rígida dos livros. 

Fig. 1: Shogaku mangá 

Fonte: http://www.anymanga.com/ 
doraemon-plus/002/001/000-cover/ 
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As revistas femininas são chamadas de shojo mangá (Fig. 2) e representam um grande 

sucesso de vendas no Japão, com mais de 45 títulos diferentes e circulação acima de um 

milhão de exemplares. O público alvo vai dos 12 aos 17 anos (ou até mais) e as histórias são 

feitas por mulheres, com traços delicados e suaves, trazendo maior identificação entre as 

leitoras e o material. Nelas, constrói-se um destinatário feminino, ou seja, há todos os 

ingredientes que, de acordo com uma visão estereotipada, atrairiam o público feminino: 

sonho, romantismo e fantasia. São normalmente na tonalidade rosa e pastel; as páginas 

iniciais, bem coloridas em papel cuchê, contém propagandas adequadas ao público alvo 

(bijuterias, acessórios, produtos de beleza, etc.), reportagens sobre cantores e cantoras de 

sucesso, letras de música, concursos, horóscopo, coluna de cartas e seções de aconselhamento.  

Conforme descreve Luyten (op. cit., p. 42), o desenho do mangá feminino é muito 

característico, simbólico e possui técnica de quadrinização muito engenhosa: usa-se o estilo 

cinematográfico para dar ênfase aos detalhes de uma ação, de um gesto e até de um olhar. As 

ações, por vezes, ocorrem em lugares comuns, como escolas, escritórios, etc., e, em outros 

momentos, há uma fuga para um local romântico, idealizado, quase sempre ocidental: 

palácios, jardins, salões de festa ricamente decorados. As heroínas dos quadrinhos japoneses 

normalmente são altas, esguias, os cabelos na maioria das vezes claros e ondulados e, o que 

mais chama a atenção: os olhos muito grandes.  

As revistas masculinas, chamadas de shonen mangá (Fig. 3), incluem a faixa de 

adolescentes. Amplamente consumidas, são semanais e totalizam juntas cerca de nove 

Fig. 2: Shojo mangá 
Fonte: http://www.widewalls.ch/japanese-manga-comics-history/ 
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milhões de exemplares vendidos. Tais revistas seguem o mesmo formato e a mesma maneira 

de apresentação das femininas: “as primeiras páginas coloridas, com artigos sobre esportes em 

todas as suas modalidades, artistas do momento, o meio estudantil, focalizando a competição 

entre as várias escolas e a concorrência entre as universidades” (LUYTEN, 2012, p. 44).  

 

As revistas para rapazes são recheadas com histórias melodramáticas, dentro da 

temática do samurai invencível, do aventureiro e do esportista, com condutas japonesas 

típicas de autodisciplina, perseverança, profissionalismo e competição. No entanto, a marca 

de tais revistas é a violência. Luyten (op. cit., p. 46) afirma que a violência parece estar na 

tradição da cultura japonesa; temos como exemplo a figura dos samurais, descrita pela 

literatura, com um clima de lutas constantes, sangue, “cabeças rolando e corpos dilacerados 

pelas espadas”. Alguns desenhistas alegam que isso torna os leitores emocionalmente fortes 

para o mundo real. Outros acreditam que isso liberta as pessoas da tensão e frustração. No 

entanto, há desenhistas radicalmente contra a presença da violência nos mangás, como é o 

caso de Tezuka Ossamu, que declarou esse ser o grande problema dos jovens artistas que 

confundem violência com ação (op. cit., p. 46). Os desenhos das revistas masculinas são 

altamente realísticos, com recursos cinematográficos, focalizando alguns momentos como 

cenas de um filme em câmera lenta. Shonen Jump é uma das revistas mais famosas do estilo e 

publicou clássicos como: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Naruto, One 

Piece, Bleach e Death Note. 
 

Fig. 3: Shonen mangá  

Fonte: http://narutobase.net/Naruto-Manga-Guide/Naruto-Manga-Volume-31-2057424 
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Os adultos também têm suas revistas. As masculinas são chamadas Seinenshi, 

destinadas a homens jovens, alcançando até a faixa dos 40 anos. Quanto às mulheres adultas, 

são poucas as revistas e mais recentes; tais revistas possuem características semelhantes às das 

adolescentes, só que com personagens um pouco mais velhas. O sucesso dos mangás é tão 

grande no Japão que eles têm sido utilizados até mesmo por empresas, com o objetivo de 

tornar mais acessível a terminologia corrente da economia, explicar flutuações do mercado, 

ou ensinar aplicar na Bolsa de valores. Como afirma Noburo Nakano (apud LUYTEN, 2012, 

p. 23), “as pessoas, hoje em dia, no Japão, pensam sob a forma da linguagem do mangá”. 

Os mangás, por causa de suas peculiaridades, encontrariam algumas barreiras para sair 

além de suas fronteiras. Dentre elas, é possível citar: o retrato de situações muito específicas 

do povo japonês, o que poderia dificultar sua compreensão; os elementos simbólicos e as 

convenções expressas na linguagem não verbal, códigos esses já convencionados ao longo dos 

anos dentro da cultura japonesa, como a presença de elementos da natureza e utilização de 

cores; a tradução das onomatopeias inseridas no mangá, pois elas estão integradas ao desenho 

e formam um conjunto visual harmônico; e a translineação do quadrinho japonês, o mais 

problemático de todos os fatores.  

No Japão, tantos os livros quantos as revistas de mangá são manuseados e lidos da 

direita para a esquerda; ao adaptá-los ao sistema ocidental, essa alteração no fluxo implicaria 

uma total rediagramação da revista por causa das mudanças na posição das histórias e da 

inversão das páginas, além das modificações nos balões para ajustar o conteúdo do texto 

vertical para horizontal. Conforme aponta Gravett (2006, p. 156), “não é só uma questão de 

‘inverter’ a página inteira como num espelho: isso pode levar os personagens destros a se 

tornarem canhotos ou as dobras e nós das roupas tradicionais serem mostradas de modo 

errado”; por isso, em comparação, a exportação dos animês (produções em desenho animado) 

preparou o público para o consumo dos mangás, já que exigiam poucas e simples mudanças: 

“novos títulos, dublagem e talvez edição de cenas de violência para adequação às normas 

estrangeiras de conteúdo”. Assim, com o tempo, os mangás conseguiram ser divulgados a 

jovens de todo o mundo, porém com o sentido de manuseio e leitura dos quadros da maneira 

oriental (da direita para a esquerda) mantido, como é explicado na abertura do mangá One 

Piece (ODA, 2004): 
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      Fig. 4: Leitura dos mangás orientais. ODA, 2004, p. 98.  

 

Com relação às onomatopeias, devido à grande integração à imagem, elas não são 

normalmente substituídas; às vezes, em algumas traduções, são colocadas onomatopeias 

equivalentes próximas às originais, como pode ser visto em uma das páginas de One Piece 

(ODA, 2004): 
 

                                                                       Fig. 5: Onomatopeias nos mangás. ODA, 2004, p. 38. 
 
 

Outra função dos quadrinhos japoneses tem sido manter aqueles que estão fora do 

Japão atualizados com relação à língua coloquial viva. Conforme ressalta Luyten (op. cit., p. 

151), “os quadrinhos em geral são caracterizados pela inclusão de gírias, termos correntes 
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usados pelo povo, linguagem informal” e novas palavras incorporadas ao vocabulário. A 

trajetória dos mangás no Brasil, portanto, é anterior à “mangamania” que se instaurou nos 

Estados Unidos e Europa. Isso de deve ao fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, 

muitos imigrantes japoneses vieram para nosso país e, dessa forma, o Brasil abriga a maior 

colônia de nipônicos fora do Japão (LUYTEN, 2012, p. 10). 

Um importante desenhista na área dos mangás é Tezuka Ossamu, que dedicou 40 anos 

de sua vida a essa atividade. Suas obras modificaram a estrutura de linguagem, desdobrou as 

cenas em uma sequência mais fluida e diversificou o conteúdo, pela variedade de temas e 

personagens que apresentou (LUYTEN, 2012, p. 109).  Tezuka Ossamu foi o primeiro a 

colocar nas personagens, tanto masculinas quanto femininas, olhos grandes e amendoados. 

Ele dizia ter se inspirado nas atrizes do teatro de Takarazuka, país onde morava, cujos olhos, 

muito maquiados, fascinavam-no, dando a impressão de conter “uma estrela brilhante em seu 

interior” (op. cit., p. 111). Entre suas produções destacam-se Tetsuwan Atom (Astro Boy – 

Fig. 6), Ribbon no Kishi (A princesa e o cavaleiro – Fig. 7), Kimba – o leão branco –, 

Phoenix, dentre outras.  

 
 

          
                 Fig. 6: Astro Boy 
  

 

Fig. 7: A princesa e o cavaleiro 

Fonte: http://shoujo-cafe.tumblr.com/post/8981944343/ 

ribon-no-kishi-ou-a-princesa-e-o-cavaleiro-a 

 
Fonte: http://pt.imagixs.com/imagens-do-astro-boy/ 
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Ter uma história envolvente, que merecesse ser contada era de imensa importância 

para Tezuka. Gravett (2006, p. 34) relata que no cerne de todas as suas histórias estão 

questões sobre a aparentemente eterna tolice da humanidade; tendo suportado o militarismo 

cheio de ódio da guerra, o quadrinista encontrou no mangá um meio acessível para transmitir 

seus alertas sobre “as consequências da intolerância, do desrespeito pela vida, e do avanço 

científico sem controle” e cria que “os quadrinhos são uma linguagem internacional que pode 

cruzar fronteiras, gerações” e representam “uma ponte entre todas as culturas”.  

Pelo menos metade dos profissionais de animação do Japão passou pela produtora de 

Tezuka; vários desenhistas ou se influenciaram pela leitura de suas histórias, ou estudaram 

com ele. Por isso, Tezuka Ossamu é reconhecido como o pioneiro do moderno mangá, o mais 

importante artista e o único cognominado, ainda em vida, com o supremo título Manga no 

Kamisama – “Deus do Mangá”.  

Tezuka faleceu em 1989, aos sessenta anos. Hoje, a obra de Tezuka permanece viva 

por meio de um museu e de sua produtora, dirigida por seu filho. Tezuka procurou divulgar os 

quadrinhos japoneses ao redor do mundo e aumentar as relações entre os autores de diversos 

países; foi assim que ele se tornou amigo do quadrinista brasileiro Maurício de Sousa, autor 

do corpus de análise desse trabalho, e figura ilustre, que será apresentado no próximo tópico. 

 

 

 

 

Fig. 8: Tezuka e Maurício.  

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/tezuka-san-meu-irmao-temporao-1/ 
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A Turma da Mônica foi criada por Maurício de Sousa, um dos mais famosos 

quadrinistas do Brasil. Maurício Araújo de Sousa nasceu em 27 de outubro de 1935, em Santa 

Izabel, uma pequena cidade de São Paulo, e passou parte da infância em Mogi das Cruzes. 

Depois se mudou para São Paulo, onde o pai trabalhou em algumas estações de rádio 
21

.  

O sonho de Maurício sempre foi dedicar-se ao desenho profissionalmente. Ele chegou 

a fazer ilustrações para os jornais de Mogi, mas queria desenvolver técnica e arte. Por isso, 

pegou amostras do que já tinha feito e publicado e dirigiu-se para São Paulo em busca de 

emprego. No entanto, ele só conseguiu uma vaga de repórter policial no jornal Folha da 

Manhã, onde permaneceu cinco anos.  

Em 1959, Maurício de Sousa preferiu deixar as reportagens pela velha paixão: a arte. 

Ele criou uma série de tiras em quadrinhos com um cãozinho chamado Bidu e seu dono, 

Franjinha, e ofereceu o material para os redatores da Folha, que aceitaram publicar suas 

historietas. Logo, Bidu (símbolo da empresa Maurício de Sousa Produções) e Franjinha 

ganharam a companhia de Cebolinha, Cascão e principalmente a Mônica, que se transformou 

em seu grande personagem (ROSA, 2014, p. 24). A Mônica surgiu em março de 1963, em 

tiras do Cebolinha; no início era secundária, mas acabou ganhando destaque 
22

. 

Em 1970, foram lançadas as revistas de banca. A primeira foi a Mônica e sua turma, 

seguida, dois anos depois, pela revista Cebolinha e posteriormente pelas publicações: Chico 

Bento, Cascão, Magali, Pelezinho. Com isso, seu trabalho começou a ser conhecido no 

exterior, conforme o mercado das histórias em quadrinho no Brasil ia se “abrindo”. De acordo 

com o próprio Maurício: 

A palavra “abrindo”, escrita acima, talvez nem seja a mais adequada. O termo correto poderia 

ser “rompendo”. Porque nos primeiros tempos eu enfrentava, entre outros desafios, dois que 

eram assustadores. E poderiam ter destruído nosso projeto no início: o descrédito num 

personagem de histórias em quadrinhos nacional e a dúvida sobre a manutenção de sua 

produção. Afinal, nenhum personagem brasileiro de histórias em quadrinhos havia conseguido 

se manter durante muito tempo na mídia. E quando havia uma tentativa válida, seu autor, 

depois de algum tempo, descobria que não poderia viver daquilo. As HQs estrangeiras 

chegavam até nossos jornais tão baratinhas que as HQs nativas não tinham como concorrer. 
23

 
 
 

Nas primeiras revistas, Maurício de Sousa era quem fazia tudo (argumento, desenho, 

letras e colorização); com a produção a todo vapor, aos poucos, passou a delegar tarefas 
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 Baseado em: Maurício de Sousa – Histórico. Disponível em: http://www.monica.com.br/mauricio-site/. 

Acesso em 12/06/2012. 
22

 Extraído de: Mônica completa 50 anos hoje. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/03/ 

monica-completa-50-anos-hoje-veja-linha-do-tempo-da-personagem.html. Acesso em em 29/09/13. 
23

 Extraído de: Turma da Mônica: o começo do começo – parte I. Disponível em: http://www.monica.com.br/ 

mauricio/cronicas/cron1.htm. Acesso em 12/06/2012. 

http://www.monica.com.br/mauricio-site/
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(GUSMAN, 2006, p. 41). Primeiro foi a arte final, depois os desenhos e, finalmente, os 

roteiros. No entanto, até hoje ele faz questão de averiguar e dar a palavra final sobre os 

argumentos; mesmo que esteja viajando, tem acesso aos textos pela internet, avalia e, se for 

preciso, altera. 

A criação das personagens de Maurício tem uma história interessante. Segundo o autor 

(SOUSA, 2004, p. 8-13), a maioria foi criada a partir de observações que fazia de seus filhos, 

parentes, amigos, etc. Cebolinha e Cascão, por exemplo, foram inspirados em amigos do 

irmão caçula de Maurício. Mônica e Magali, por sua vez, foram baseadas em duas de suas 

filhas, quando ainda eram crianças.  

 Vale ressaltar que os filhos de Maurício foram grande fonte de inspiração para o 

artista, já que ele tem dez filhos. Assim como Mônica e Magali, como homenagem a seus 

filhos, o desenhista também criou as personagens: Marina, Nimbus, Do Contra, Maria 

Cebolinha.  

A turma vive no bairro do Limoeiro. Mônica 

é uma menina de sete anos que tem os dentes 

proeminentes e grande força física; usa sempre um 

vestido vermelho; por seu temperamento explosivo, 

dá “coelhadas” (com seu coelhinho de pelúcia, 

Sansão) naqueles que a irritam, dizendo que ela é 

“dentuça” e “gorducha”; sua melhor amiga é a Magali. Magali é uma menina meiga, com 

enorme apetite, e sua fruta preferida é a melancia; ela usa um vestido amarelo. Cebolinha é 

um garoto inteligente, de cabelos espetados que, quando fala, troca o “R” pelo “L”; ele está 

sempre arquitetando planos infalíveis – mas que sempre falham – para derrotar a Mônica e se 

tornar o dono da rua; seu melhor amigo é Cascão. Cascão é conhecido pelo seu “pavor” à 

água e não gostar de tomar banho; participa dos planos do amigo, mas quase sempre os 

estraga por “dar com a língua nos dentes”. 

Hoje milhões de revistas são vendidas e a Turma da Mônica e todas as demais 

personagens criadas por Maurício de Sousa são respeitadas e amadas, por sua “mensagem 

carinhosa, alegre, descontraída, dirigida às crianças e aos adultos de todo o mundo que 

tenham alguns minutos para sorrir, felizes” 
24

. Além disso, a marca é consolidada no mercado 

publicitário; a turma tem um desenho animado baseado nos quadrinhos, veiculado pela 

Cartoon Network e eum parque temático; também está presente na internet, seja através de 
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 Extraído de: Maurício de Sousa – Histórico. Disponível em: http://www.monica.com.br/mauricio-site/. Acesso 

em 12/06/2012. 

Fig. 9: Turma da Mônica 

Fonte: http://www.bourbon.com.br/turma-da-monica/ 

http://www.monica.com.br/mauricio-site/
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seu site oficial ou das redes sociais, estabelecendo sempre contato com seu público. Segundo 

o site oficial, 

Mônica é estrela de cinema, teatro, tem vários produtos que levam o seu nome, faz campanhas 

educativas e comerciais de televisão, além de ser embaixadora do Unicef (a única personagem 

de quadrinhos do mundo a ter essa honra), embaixadora do Turismo no Brasil e embaixadora 

da Cultura. Estrela mais versátil, impossível. 
25

 

 
Com tanto sucesso, e tantos projetos surgidos a partir daí, nasce um novo desafio: a 

Turma da Mônica Jovem – TMJ. Como conta o autor, a nova produção nasce para atender à 

faixa de público que estava trocando a Turma da Mônica pelos mangás japoneses. Maurício 

diz que havia um “gap”, um espaço de tempo em que a “turma” e o leitor ficavam separados, 

pois eles compravam a revista quando crianças e, quando casavam, voltavam a comprá-las 

para os filhos. O lançamento oficial da revista ocorreu entre os dias 14 e 24 de agosto de 

2008, durante a 20ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (RAMOS, 2008). 

Dessa forma, Maurício (TMJ, nº 3) afirma: “se, para alguns, a turminha vira coisa de 

criança, resolvi criar a alternativa. Se gostam da turma e gostam do estilo mangá, vamos de 

estilo mangá com a turma”. Na revista Turma da Mônica Jovem nº 23 ele dá mais detalhes 

sobre o surgimento da revista e a idealização de seu destinatário: 
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 Extraído de: Mônica. Disponível em: http://turmadamonica.uol.com.br/personagem/monica/.  Acesso em: 

06/09/2016. 

Fig. 10: Fala Maurício. TMJ  nº 23, p. 125. 
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Segundo Maurício, no início, a equipe não acreditava muito no projeto; a própria 

edição nº zero, elaborada para divulgação, ficou “rodando” uns quatro anos pelo estúdio, até 

ser distribuída lacrada junto com uma edição da turma tradicional 
26

.  

 

No entanto, o primeiro exemplar da revista (Fig. 11) teve um inesperado sucesso de 

vendas e esgotou 57% da tiragem inicial na primeira semana de lançamento, em agosto de 

2008. De acordo com o próprio Maurício em entrevista para a revista Neo Tokyo, que fala 

sobre mangás (in: LOBÃO, 2008), a TMJ é “a revista com maior circulação (do estúdio) e é o 

maior sucesso editorial de quadrinhos (brasileiro) dos últimos 30 anos”. 

Como esse é o objeto de estudo do presente trabalho, mais adiante, nos capítulos de 

análise, serão discutidos maiores detalhes sobre a obra. O próximo capítulo esboçará alguns 

aspectos importantes dos textos verbo-visuais, tomando por base principal a semiótica 

peirciana, uma vez que as histórias em quadrinhos constituem textos em que a relação 

palavra-imagem é explorada ao máximo na construção do sentido; além disso, serão tecidas 

algumas considerações a respeito de como é tal relação nos quadrinhos Turma da Mônica 

Jovem. 
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 Ao falar “Turma da Mônica tradicional”, nos referimos à revista da turma original, quando criança. Extraído 

de: A infância não está mais curta. Disponível em: http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/ 

detalhe/172219_A+INFANCIA+NAO+ESTA+MAIS+CURTA+. Acesso em 12/06/2012. 

Fig. 11: Capa da TMJ  nº 1 
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A verbo-visualidade pode ser definida como uma forma simbólica complexa de que se 

reveste o texto, constituída por elementos verbais e visuais (cf. FERES, 2013), ou seja, 

consiste na relação palavra-imagem presentes nos textos. Como os quadrinhos, corpus de 

análise deste trabalho, têm seu sentido construído na relação palavra-imagem, este capítulo 

tratará de alguns aspectos da verbo-visualidade de acordo com as teorias semióticas, 

complementando as ideias da teoria principal. 

O ser humano é um ser simbólico por natureza. Para se comunicar, ao fazer uso da 

linguagem, o homem utiliza vários sistemas simbólicos, sejam estes palavras, imagens, 

gráficos, gestos, expressões fisionômicas, sons, etc. Consequentemente, o nosso estar no 

mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e plural de 

linguagem (SANTAELLA, 2012, p. 14). Conforme afirma Bizzocchi (2001), 
 

O que distingue o homem das outras espécies animais e o levou a ter o domínio completo do 

planeta é — todos sabemos — uma coisa chamada inteligência. Esta é, fundamentalmente, a 

capacidade de pensar de forma simbólica, ou seja, através do uso de linguagens. Por isso, o 

Homo sapiens é antes de mais nada Homo symbolicus. A inteligência humana consiste na 

capacidade de “conhecer”, ou, em outras palavras, “construir representações mentais a partir de 

percepções sensoriais”. Tais representações permitem não só adquirir novos dados da 

experiência, mas também reconhecer dados anteriormente adquiridos. 
 

Santaella (2012, p. 18) afirma que todo e qualquer fato cultural e toda e qualquer 

atividade ou prática social constituem-se como práticas de produção de linguagem e de 

sentido; assim sendo, é no homem e pelo homem que se opera o processo de alteração de 

sinais (qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo) em signos ou linguagens (produtos 

da consciência). Enfim, o homem precisa de signos para refletir a si mesmo e as coisas, ou 

seja, “os signos são o suporte de sua reflexão” (GERHEIM, 2008, p. 21).  

Tal consciência de linguagem num sentido mais amplo trouxe a necessidade do 

aparecimento de uma ciência que fosse capaz de criar mecanismos para analisar o universo 

“multiforme e diversificado” dos fenômenos de linguagem (SANTAELLA, 2012, p. 23). Uma 

dessas fontes é a Semiótica norte-americana, desenvolvida pelo cientista-lógico-filósofo 

Charles Sanders Peirce. 

De acordo com Peirce (apud ECO, 2012a, p. 10), a semiótica é a doutrina da natureza 

essencial e das variedades de cada semiose possível; semiose – processo de significação –, por 

sua vez, é definida pelo autor como uma ação, uma influência que seja ou coenvolva uma 

cooperação de três entidades abstratas (tríade). 
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Desse modo, em sua teoria, Peirce conclui que tudo que aparece à consciência é feito 

numa gradação de três propriedades que correspondem aos três elementos formais de 

apreensão de toda e qualquer experiência. Essas categorias foram denominadas: primeiridade, 

secundidade e terceiridade (SANTAELLA, 2012, p. 52, 53). A primeiridade corresponde ao 

acaso, a uma consciência presente e imediata tal qual é, sem nenhuma referência a outra coisa, 

à qualidade de ser e de sentir, da mera possibilidade (natureza das possibilidades lógicas); a 

secundidade corresponde à ação e à reação dos fatos concretos, existentes e reais, categoria 

esta do confronto, da experiência no tempo e no espaço, da realidade, da surpresa (natureza 

dos fatos reais); já a terceiridade diz respeito à mediação ou processo, ao crescimento 

contínuo e devir sempre possível pela aquisição de novos hábitos, à camada de 

inteligibilidade, ou pensamento em signos, por meio da qual representamos e interpretamos o 

mundo (natureza das leis) (cf. SANTAELLA, 2012, p. 60, 65-84; SANTAELLA; NÖTH, 

2005, p. 147). Tudo que pertence ao “reino da terceiridade” é semiótico; o que pertence à 

secundidade e à primeiridade, fenomenológico (SANTAELLA, 1998, p.37). 

A partir dessas relações que se apresentam no signo, foram estabelecidas dez 

tricotomias, isto é, dez divisões triádicas de signo. A própria noção de signo, bastante 

abrangente na semiótica peirciana, é pautada em uma relação tríade.  

Para o teórico, a noção de signo é composta por: um signo (representâmen), seu objeto 

e seu interpretante 
27

, diferente da clássica visão dicotômica de Saussure (signo = significante 

+ significado). Para Peirce (2010, p. 46), um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo 

modo ou aspecto, “representa algo para alguém”. O signo dirige-se a alguém, isto é, cria na 

mente dessa pessoa um signo equivalente ou mais desenvolvido, ao qual Peirce denomina 

interpretante. Aquilo que o signo representa equivale a seu objeto; o objeto, no entanto, não é 

simplesmente uma “coisa”; ele tem caráter geral, é tudo o que se possa denotar. 

Dentre as divisões propostas por Peirce, a mais importante é aquela em que o signo é 

dividido em três tricotomias, tomando a relação do signo consigo mesmo, a relação do signo 

com seu objeto e a relação do signo com seu interpretante. Assim, as categorias da 

primeiridade, secundidade e terceiridade podem ter um papel de subaspectos, de modo que 

“há uma primeiridade, uma secundidade e uma terceiridade na primeiridade, assim como 

secundidade e na terceiridade” (SANTAELLA; NÖTH, 2005, p. 148): 

 

                                                           
27

 A palavra “interpretante” é utilizada por Peirce em sentido diferente do aplicado por Charaudeau. Para Peirce, 

o interpretante não se refere ao intérprete (“quase-mente”) do signo, mas a aquilo que o signo pode produzir no 

intérprete (ECO, 2012a, p. 58). 
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 1º 2º 3º 

 Signo em si mesmo Signo com seu objeto Signo com seu interpretante 

1º  qualissigno ícone Rema 

2º sinsigno índice Dicente 

3º legissigno símbolo Argumento 
      

  Quadro 3: Tricotomia dos signos (SANTAELLA, 2012, p. 97) 

 

Na relação do signo consigo mesmo, em seu modo de ser, o signo pode ser uma mera 

qualidade (qualissigno), um existente (sinsigno) ou uma lei (legissigno). Um qualissigno é um 

signo que é uma qualidade, um sentimento, e que não pode atuar como signo até que se 

corporifique. Um sinsigno (sin = uma única vez) é um signo que representa uma coisa ou 

evento existente e real (qualissignos corporificados). Um legissigno é um signo que é uma lei, 

lei esta estabelecida pelos homens; assim todo signo convencional é um legissigno (porém a 

recíproca não é verdadeira) (PEIRCE, 2010, p. 52). 

Na relação do signo com seu objeto, um signo pode ser considerado um ícone, um 

índice ou um símbolo.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                           

 

Fig. 12: Ícones.  

MCCLOUD, 1995, p. 26. 

 



69 
 

Ícone é um signo (representâmen) que, em virtude de qualidades próprias, representa 

um objeto por traços de semelhança ou analogia, de tal modo que novos aspectos, verdades ou 

propriedades relativos ao objeto podem ser descobertos ou revelados (PIGNATARI, 2004, p. 

51-52). Qualquer qualidade (primeiridade) tem condições de ser um substituto de qualquer 

coisa a que ele se assemelhe; portanto, os ícones têm alto poder de sugestão e toda imagem é, 

em princípio, um ícone (SANTAELLA, 2012, p. 100). 

Partindo deste princípio, na Figura 12, McCloud, baseando-se na famosa obra “La 

trahison des images” (“A traição das imagens”) 
28

, do pintor surrealista belga René Magritte, 

tenta representar imageticamente a ideia do que seria um “ícone”; posteriormente, o autor 

define ícone como “qualquer imagem que represente uma pessoa, local, coisa ou ideia” 

(MCCLOUD, 1995, p. 27). 

Uma simples possibilidade é um ícone puramente por força de sua qualidade e seu 

objeto só pode ser uma primeiridade; contudo, um signo pode ser icônico, ou seja, representar 

seu objeto por meio de sua similaridade, não importa qual seja seu modo de ser (PEIRCE, 

2010, p. 64). Dessa forma, na teoria, os ícones ainda podem ser divididos em ícones puros e 

signos icônicos (ou hipoícones). Um ícone puro, genuíno, só pode ser uma possibilidade, em 

virtude da qualidade (natureza mental); os hipoícones são ícones degenerados (PIGNATARI, 

2004, p. 52). 

Um signo icônico (hipoícone) é um signo semelhante, em alguns aspectos, ao que 

denota. Segundo Eco (2012b, p. 102), 

os signos icônicos não “possuem propriedades do objeto representado”, mas reproduzem 

algumas condições da percepção comum, com base nos códigos perceptivos normais e 

selecionando os estímulos que – eliminados os estímulos restantes – podem permitir-me 

construir uma estrutura perceptiva que possua – com base nos códigos da experiência adquirida 

– o mesmo “significado” da experiência real denotada pelo signo icônico. 
 

O autor, no trecho citado, ressalta que o signo icônico não possui propriedades do 

objeto que representa, mas reproduz aspectos da nossa experiência (percepção comum) 

relacionados a algumas das propriedades de tal objeto, atribuindo, assim, sentido a sua 

representação. 

McCloud (1995, p. 27) explica o hipoícone da seguinte maneira, chamando tais signos 

de “figuras”: 

                                                           
28

 “La trahison des images” (“A traição das imagens”), de 1929, é uma das obras mais famosas do pintor 

surrealista belga René Magritte (1898 – 1967). A obra ficou mais conhecida pelo nome “Ceci n’est pas une pipe” 

(“Isto não é um cachimbo”), pois traz a imagem de um cachimbo e a frase “Ceci n’est pas une pipe”, uma frase 

que contradiz o que o olho enxerga. Na verdade, o que o autor quis dizer, é que o que vemos não é um cachimbo 

real, mas uma representação de um cachimbo. (Baseado em: Arte, representação e Semiótica. Disponível em: 

http://semiotica-unicesp.blogspot.com.br/2011/02/arte-representacao-e-semiotica.html. Acesso em: 06/09/2016). 
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Peirce classifica os hipoícones em três tipos, de acordo com o modo de primeiridade 

que participam: imagens, diagramas e metáforas (PEIRCE, 2010, p. 64). Santaella (2012, p. 

101-102) explica a diferença entre esses três tipos: 
 

[...] uma imagem é um hipoícone porque a qualidade de sua aparência é semelhante à qualidade 

da aparência do objeto que a imagem representa. Todas as formas de desenhos e pinturas 

figurativas são imagens. 

Já um diagrama é hipoícone de segundo nível, visto que representa as relações entre as partes 

de seu objeto, utilizando-se de relações análogas em suas próprias partes. [...] 

Hipoícone de terceiro nível são as metáforas verbais. Estas nascem da justaposição entre duas 

ou mais palavras, justaposição que põe em intersecção o significado convencional dessas 

palavras. "Olhos oceânicos", por exemplo. Quando essas duas palavras são justapostas, o 

significado de olhos entra em paralelo com o de oceano e vice-versa, fazendo submergir [sic] 

uma relação de semelhança entre ambos. 

 

Sob esse prisma, uma imagem apresenta similaridade na aparência, no nível de 

qualidade; um diagrama representa por similaridade nas relações internas entre signo e objeto; 

uma metáfora representa por similaridade no significado, apresentando um paralelo entre o 

caráter representativo do signo e algo diverso dele (SANTAELLA; NÖTH, 2012, p. 64). 

É preciso destacar que, de um modo geral, a imagem não é a representação de um 

objeto em si, pois a percepção do homem com relação ao mundo natural já é uma semiose. 

Fig. 13: Hipoícones.  

MCCLOUD, 1995, p. 27. 
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Como afirma Barthes (1990, p. 13), a imagem não é o real, mas sim uma reprodução 

analógica da realidade.  

A despeito disso, Greimas (2004, p. 78) aponta que os sistemas de representação 

icônica apresentam um caráter construído e são fortemente motivados pela semelhança com o 

dito “mundo natural” 
29

; tal relação pressupõe certa identidade, total ou parcial, entre os traços 

e as figuras do representado e do representante. Desse modo, de acordo com o autor, os 

“traços” de um desenho ou pintura seriam “pouca coisa” em relação à riqueza do mundo 

natural:  

Considerando o mundo natural como o mundo do senso comum, deve-se reconhecer que a 

operação de “imitação” consiste numa acentuada redução das qualidades desse mundo, pois, de 

um lado, somente os traços exclusivamente visuais são “imitáveis”, embora o mundo nos faça 

presente através de todos os nossos sentidos [...]. Os traços do mundo selecionados nessa 

perspectiva [...] são talvez identificáveis como figuras, mas não são reconhecíveis como 

objetos do mundo (op. cit., p. 78). 
 
 

Charaudeau (2013, p. 383), nessa mesma perspectiva, afirma que, na comunicação 

icônica, os processos de construção de sentido não são tão assinaláveis quanto na 

comunicação verbal: nesta última, partilhamos uma língua, procedimentos de construção 

frástica, de discursivização e mecanismos interacionais; na comunicação icônica, deve-se 

levar em consideração que a imagem é “o resultado da percepção direta que um sujeito tem do 

mundo físico, de uma impregnação, no seu cérebro e na sua memória de sujeito, o que produz 

uma ‘imagem mental’ como primeiro enquadramento de mundo” (CHARAUDEAU, 2013, p. 

383). Ao produzir uma imagem, temos um sujeito que se encontra diante de um mundo físico 

apresentado em estado bruto, exterior a ele; ele procura captá-lo com a ajuda de artefatos 

(câmera, crayon, pincéis, tela...), construindo assim um mundo representado (op. cit., p. 384). 

Monnerat (2013, p. 407) acrescenta que, apesar de as imagens tentarem reproduzir 

visualmente as pessoas e os objetos do mundo real, há muitas diferenças entre a imagem e a 

realidade que supostamente ela deve representar: a alteração de cores, a mudança de 

dimensões, a ausência de movimento, a falta de profundidade, por exemplo, são elementos 

que interferem na representação da realidade feita pela imagem. 
 

Retomando a teoria peirciana, o índice é o signo que apresenta uma conexão direta 

entre significante e significado, numa relação de contiguidade (unidade; secundidade); 

                                                           
29

 Para Greimas e Courtés (2012, p. 415), o mundo natural, o mundo extralinguístico, “é enformado pelo homem 

e instituído por ele em significação”, e tal mundo, longe de ser o referente, é, pelo contrário, ele próprio uma 

semiótica natural. As imagens das coisas, dos objetos, das pessoas “ocupam o imenso terreno no qual circulamos 

incessantemente e constituem o nosso mundo visível”; essa multidão de imagens está no mundo e faz sentido 

não só por sua significação própria, mas também pela relação que estabelece com a significação de todas as 

outras (OLIVEIRA, 2004, p. 16). 
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portanto, indica outra coisa de que ele é parte e está factualmente ligado (FERES, 2011, p. 

55). Rastros, pegadas, resíduos são todos índices de alguma coisa que por lá passou deixando 

suas marcas; mas um índice só funciona como signo quando uma mente interpretadora 

estabelece a conexão de uma coisa com outra (SANTAELLA, 2012, p. 103-104).  É 

importante destacar que Santaella (2005), baseando-se nos estudos de Peirce, ao propor três 

matrizes lógicas da linguagem e do pensamento, considera que, na linguagem visual, o caráter 

indicial é mais dominante que o icônico. A autora propõe que a linguagem visual está na 

matriz da secundidade 
30

 e, portanto, enraizada nos caracteres do sinsigno indicial; entretanto,  

destaca que isso não significa que essa linguagem não possa atingir os níveis mais puros da 

iconicidade ou os níveis mais convencionais da simbolicidade (SANTAELLA, 2005, p. 193).  

O símbolo, por sua vez, por convenção ou pacto coletivo, determina que um signo 

represente determinado objeto (lei; terceiridade). Dessa forma, as palavras, devido a sua 

convencionalidade, são símbolos, pois representam objetos gerais, ideias abstratas. Um 

símbolo não denota uma coisa particular, mas geralmente representa uma associação de ideias 

gerais (PEIRCE, 2010, p. 52). Santaella e Nöth (2005, p. 155) destacam que imagens se 

tornam símbolos quando o significado de seus elementos só pode ser entendido com o auxílio 

do código estabelecido culturalmente, isto é, o veículo do signo (primeiridade) e o objeto 

(secundidade) devem estar associados por meio de um terceiro – a convenção cultural, ainda a 

ser aprendida, por um intérprete (o terceiro).  
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 Segundo Santaella (2005, p. 193), a “linguagem sonora está na matriz da primeiridade, a visual na matriz da 

secundidade e a verbal escrita na terceiridade”. No entanto, detaca que as categorias fenomenológicas são 

onipresentes e que os três níveis semióticos (iconicidade, indexicalidade e simbolicidade) estão 

indissoluvelmente conectados. 

Fig. 14: Símbolos.  

MCCLOUD, 1995, p. 27. 
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Na Figura 14, McCloud dá exemplos de imagens que se tornaram símbolos por 

representarem conceitos e ideias estabelecidos culturalmente. Cada um dos símbolos 

representados pelo autor só faz sentido se o interlocutor reconhecê-los e fizer a ligação da 

imagem com a ideia que representa. Por exemplo, um retângulo com listas, contendo um 

quadrado com estrelas, mesmo que em preto e branco, como está representado na figura, seria 

apenas simples um desenho; no entanto, este foi instituído como a bandeira dos Estados 

Unidos e representa toda uma nação, evocando a quem olha todo um imaginário relativo ao 

país e a seus habitantes. 

Cabe destacar que, se qualquer imagem é representação e se tais representações são 

compreendidas por outras pessoas além daquelas que as fabricam, é “porque existe entre elas 

um mínimo de convenção sociocultural, em outras palavras, elas devem boa parcela de sua 

significação as seu aspecto de símbolo, segundo a definição de Peirce” (JOLY, 2007, p. 40). 

Um desenho – ou outra imagem fabricada –, portanto, também tem caráter simbólico, pois é 

cultural e passou por um processo de decodificação do mundo real. 
 

Por fim, na relação do signo com seu interpretante, em seu modo de ser, este pode ser 

denominado rema, dicissigno ou dicente (uma proposição ou quase-proposição), ou 

argumento. Segundo Peirce (2010, p. 53) um rema é “um signo, que para seu interpretante, é 

um signo de possibilidade qualitativa, ou seja, é entendido como representando esta ou aquela 

espécie de objeto possível”; um dicissigno é “um signo que, para seu interpretante, é um signo 

de existência real”; um argumento é “um signo que, para seu interpretante, é signo de lei”. 

Nesse sentido, enquanto potencialidade de interpretação, um rema pode representar qualquer 

espécie de objeto; um dicissigno, como um interpretante de signos reais, ou seja, indiciais, e 

não pode ser um ícone; um argumento é um raciocínio lógico, um juízo. 

Joly (2007, p. 32), ao citar a teoria de Peirce em seus estudos sobre a imagem, afirma 

que o trabalho do autor é particularmente precioso, pois este “não estudou em primeiro lugar e 

antes de mais nada a língua,  mas tentou pensar desde o início uma teoria geral dos signos” e 

em “uma tipologia, muito geral, que obviamente compreende a língua, mas está inserida em 

uma perspectiva mais ampla e é relativizada por ela”. Por isso, tal teoria é muito pertinente na 

análise de textos verbo-visuais.  

Em um texto misto, é preciso considerar a relevância do emprego do elemento icônico 

– seja ele imagem 
31

 ou palavra – na construção do sentido global. Para isso, deve ser ativada 

                                                           
31

 A palavra, quando escrita, não deixa de ser uma “imagem”. A palavra “imagem” vem do latim imago, que quer 

dizer “semelhança, representação, retrato”, podendo se referir ao que se vê, ouve ou imagina (PIETROFORTE, 

2011, p. 34). Contudo, neste trabalho, o termo será utilizado prioritariamente para designar signos não verbais. 
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a competência semiolinguística do indivíduo, pois esses dois tipos sígnicos obedecem a 

estratégias de leitura ora semelhantes, ora de natureza diversa. A maneira de significar de tais 

signos é distinta: o signo não verbal exige primeiramente do leitor a percepção, o 

reconhecimento, por meio dele, dos seres do mundo iconicamente (pela semelhança que tais 

signos estabelecem com o que se referem); já com o signo verbal, o processo é mais lento, por 

causa de seu duplo processamento, que se inicia com a compreensão do simbólico (palavras), 

passa-se a sua identificação, para, posteriormente, obter-se a interpretação de sentido (FERES, 

2011, p. 56). 

Ciça Fitipaldi (2008), ao falar sobre o livro ilustrado, cita que Gustave Flaubert era um 

grande opositor das ilustrações acompanhado palavras, pois, segundo ele, as imagens 

“destroem” as descrições literárias, reduzindo-as a uma única ideia encerrada (MANGUEL 

apud FITTIPALDI, 2008, p. 108). A autora e ilustradora, por outro lado, afirma que a 

imagem visual presente nos livros ilustrados não impede nem restringe a fabricação de 

imagens mentais, mas o contrário: as imagens visuais detêm uma enorme capacidade de abrir 

espaços no imaginário, de criar experiências sensíveis, formais, afetivas e intelectuais que 

alimentam o imaginário (FITTIPALDI, 2008, p. 107). 

De acordo com Barthes (1990, p. 32), toda imagem é polissêmica e pressupõe uma 

“cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros. Dessa 

forma, em um texto verbo-visual, a mensagem linguística poderá ter várias funções ao 

relacionar-se a uma imagem. Ao referir-se a tal assunto, Gomes (2008, p. 72) enumera 

algumas das relações lógicas que podem surgir das diferentes linguagens que integram uma só 

unidade coerente no texto verbo-visual, quanto a seu conteúdo: a redundância (o “redizer”); a 

oposição (o “desdizer”); o redimensionamento por complementação (o “dizer a mais”) ou por 

restrição (o “dizer a menos”); a ressignificação de conteúdos (o “sobredizer”). 

Segundo a autora, não existe texto sem redundância, pois uma linguagem sempre 

retoma a outra em alguma medida. Na relação de redundância, o visual diz exatamente (ou 

aproximadamente, como uma paráfrase) aquilo que está dito no verbal ou vice-versa. A 

linguagem verbal pode, nesse caso, “dar imagem” tanto quanto a linguagem não verbal, a 

partir do componente figurativo de produção de sentido (GOMES, 2008, p. 73). No entanto, é 

preciso destacar que a redundância absoluta não existe, o que se tem é uma gradação. 

Na relação de oposição, a imagem “desdiz” o enunciado linguístico e vice-versa; as 

duas formas de linguagem, ao serem articuladas, produzem enunciados antitéticos ou mesmo 

paradoxais, sem, contudo, deixarem de encadear-se numa unidade coerente; tal recurso pode 

indicar que um dos enunciados – o verbal ou o visual – deve ser lido como o contrário do que 
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se diz, criando uma ironia, uma ambiguidade, um subentendido, um implícito, uma polêmica 

ou um efeito de humor (GOMES, 2008, p. 76).  

Na relação de redimensionamento de conteúdos o verbal não diz a mesma coisa que o 

visual, mas também não o contradiz (e vice-versa); a integração entre verbal e visual, nesse 

caso, ocorre ou por ampliação ou por restrição de conteúdos, que podem ser convergentes ou 

complementares. No redimensionamento por complementação, uma linguagem acrescenta 

sentidos ao que diz a outra; o verbal (ou o visual) pode “preencher silêncios omissões, 

reticências, de modo que uma linguagem concretize aquilo que está pressuposto, sugerido ou 

imaginado na outra” (GOMES, 2008, p. 77). No redimensionamento por restrição, a 

linguagem verbal (geralmente) reduz as possibilidades de leitura provocadas pela imagem, ou 

seja, impõe um dizer a menos, ao direcionar a leitura, fixando uma possibilidade de ver e 

interpretar a imagem e desautorizando outras; nesse caso, os silêncios, as metáforas e 

conotações têm suas reverberações controladas, delimitadas, submetidas pelo verbal 

(GOMES, 2008, p. 77). 

A última relação descrita pela autora é a ressignificação de conteúdos; na 

ressignificação, a integração entre as linguagens verbal e não verbal ocorre por meio de um 

“dizer transformado”, de forma que uma linguagem faz eco à outra e, ao mesmo tempo, 

ressignifica-a, transforma-a por meio de uma fala metafórica ou metonímica, instaurando, 

assim, um outro dizer, sobreposto a um dizer mais “objetivo”. Gomes (2008, p. 78) destaca 

que a ressignificação 
 

faz evocar as relações de redimensionamento, mas com elas contrasta. Em relação à 

complementação, por não haver uma adição propriamente dita de sentidos na retomada de uma 

linguagem pela outra, mas a sua transfiguração, ao redizê-los [...]. Em relação à restrição, por 

haver uma reafirmação pelo verbal (ou pelo menos uma não restrição) das possibilidades 

abertas no visual. 

 

Já Kibédi-Varga (apud SANTAELLA; NÖTH, 2005, p. 58) sugere uma tipologia das 

relações entre palavra e imagem mais relacionada com a forma de expressão visual comum à 

linguagem (na forma escrita) e à imagem: coexistência, quando palavra e escritura aparecerem 

numa moldura comum e a palavra está inscrita na imagem; interferência, quando a palavra 

escrita e a imagem estão separadas uma da outra espacialmente, mas aparecem na mesma 

página; correferência, quando palavra e imagem aparecem na mesma página, mas se referem 

ao mundo uma independente da outra. Santaella e Nöth (op. cit.) ainda acrescentam como 

uma outra possibilidade da relação espacial entre palavra e imagem, a autorreferencialidade, 

quando há interação entre os dois elementos, como ocorre na poesia visual e nas 

onomatopeias dos quadrinhos.  
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Além dos aspectos até aqui apresentados, Barthes (1990, p. 13) afirma que a imagem, 

enquanto reprodução analógica da realidade, apresenta, além da mensagem explícita, uma 

mensagem implícita, que poderia ser inferida; o autor explica que a mensagem em textos 

como fotos, desenhos, pinturas, cinema, teatro,  

desenvolve, de maneira imediata e evidente, além do próprio conteúdo analógico (cena, objeto, 

paisagem), uma mensagem suplementar, que é o que comumente se chama o estilo da 

reprodução; trata-se de um sentido segundo, cujo significante é um certo “tratamento” da 

imagem sob a ação de seu criador e cujo significado – estético ou ideológico – remete a uma 

certa “cultura” da sociedade que recebe a imagem. Em suma, todas essas “artes” imitativas 

comportam duas mensagens: uma mensagem denotada que é o próprio analogon e uma 

mensagem conotada que é a maneira pela qual a sociedade oferece à leitura, dentro de uma 

certa medida, o que ele pensa [grifos do autor]. 

 

A mensagem denotada seria aquela relacionada ao “sentido literal” (BARTHES, 

1990), a representação da realidade, enquanto a mensagem conotada seria a relacionada ao 

sentido simbólico, cultural. Conforme destaca Monnerat (2013, p. 410), nas mensagens de 

primeiro plano – simples denotação –, o representado e o significado coincidem; nas 

mensagens de segundo plano (superpostas às primeiras) – de conotação –, a mensagem 

transcende o que a imagem representa, pois a representação é apenas a figura de uma intenção 

significante, que transparece, através da imagem, trespassando-a e ultrapassando-a.  

Barthes (1990, p. 13) ressalta que, em tais artes imitativas, o código do sistema 

conotado é normalmente constituído por uma simbologia universal ou mesmo por uma 

retórica de época, em suma, “por uma reserva de estereótipos (esquemas, cores, grafismos, 

gestos, expressões, agrupamentos de elementos)”. Além disso, a “feitura de um desenho já é 

uma conotação”, como foi citado anteriormente ao falar de seu caráter simbólico; o desenho 

não reproduz tudo; a operação de desenhar – codificação – pressupõe uma escolha entre o que 

representar e não representar, isto é, obriga a uma divisão entre o significante e insignificante 

(BARTHES, 1990, p. 35-36). Cagnin (2014, p. 46) acrescenta que a elaboração manual 

sempre revela a intencionalidade do desenhista na emissão de um ato sêmico, fazendo com 

que o desenho seja uma mensagem icônica plena de significados e intenções. 

Enfim, por todos esses aspectos apresentados, pode-se afirmar que, além da 

manifestação verbal, a imagem tem seu lugar nos estudos do discurso, pois ela pode constituir 

por si só um texto ou mesmo se integrar à palavra para produzir sentido, no caso dos textos 

verbo-visuais. Charaudeau (2001b, p. 24-25) prevê isso em sua teoria, quando explica que 
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[o] discurso não deve ser assimilado à expressão verbal da linguagem. A linguagem, mesmo 

sendo dominante no conjunto das manifestações linguageiras, corresponde a um certo código 

semiológico, isto é, a um conjunto estruturado de signos formais, do mesmo modo, por 

exemplo, que o código gestual (linguagem do gesto) ou o código icônico (linguagem da 

imagem). O discurso ultrapassa os códigos de manifestação linguageira na medida em que é o 

lugar da encenação da significação, sendo que pode utilizar, conforme seus fins, um ou vários 

códigos semiológicos. [...] É preciso que fique claro que toda encenação discursiva depende 

das características desses códigos e de todos os códigos nela envolvidos.  

 

Após todas essas considerações a respeito da imagem e da relação verbo-visual, a 

seguir, serão abordadas algumas das principais características das histórias em quadrinhos, 

pois é na relação palavra-imagem que tais textos têm seu sentido construído.  

Os gêneros em quadrinhos apresentam uma modalidade própria de linguagem, já que 

dois tipos de signos gráficos se conjugam em sua construção: o visual e o linguístico (LINS, 

2008, p. 39). Conforme afirma Lins (op. cit., p. 40), na conjunção entre o visual e o 

linguístico, “o código visual supre lacunas que, por acaso, possam ser deixadas pelo código 

linguístico e vice-versa e, na análise dos diálogos, a explicação dos fenômenos pode se basear 

em pistas buscadas em ambos os códigos que compõem os textos”. 

Vergueiro (2012b, p. 32) aponta que a imagem desenhada (linguagem visual, icônica) 

é o elemento básico das histórias em quadrinhos, pois ela aparece como uma sequência de 

quadros que trazem uma mensagem ao leitor, normalmente narrativa. Nas histórias em 

quadrinhos, a imagem é fixa; o leitor é quem dará dinamismo à história. As palavras, nesse 

caso, são fragmentos de um sintagma mais geral, juntamente com as imagens, e a unidade da 

mensagem é feita em um nível superior; no caso dos quadrinhos, especificamente, o diálogo 

não tem a função de uma simples elucidação, mas faz progredir a ação (narrativa), colocando, 

na sequência das mensagens, os sentidos que a imagem não traz, enquanto as descrições são 

confiadas à imagem (BARTHES, 1990, p. 34).   

Como foi mencionado no Capítulo 3, Ramos (2010, p. 20), considera as histórias em 

quadrinhos um hipergênero, ou seja, um grande “guarda-chuva” que engloba outros gêneros, 

cada um com suas peculiaridades, como as charges, os cartuns, as tirinhas etc. Com base em 

seus estudos e na observação do corpus de análise, é possível identificar algumas 

caraterísticas das histórias em quadrinhos em geral: 

 As histórias em quadrinhos possuem linguagem autônoma e utilizam mecanismos 

próprios para representar os elementos narrativos; 

 nos gêneros em quadrinhos predomina o modo de organização narrativo, mas os 

outros modos também podem ser encontrados, tanto no texto verbal quanto no visual; 
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 a fala e o pensamento das personagens geralmente aparecem em balões, que 

simulam o discurso direto e a língua oral; 

 as histórias normalmente giram em torno de um personagem, que pode ser fixo ou 

não, e que conduz a ação; 

 as histórias são recheadas de “metáforas visuais”. 

 

Vergueiro (2012b, p. 32) afirma que a menor unidade narrativa de uma história em 

quadrinhos é a vinheta (ou quadrinho). O autor define vinheta como “a representação, por 

meio de uma imagem fixa, de um instante específico ou de uma sequência interligada de 

instantes, que são essenciais para a compreensão de uma determinada ação ou acontecimento” 

(op. cit., p. 35); nesse último caso, em um mesmo quadrinho podem estar expressos vários 

momentos que, vistos em conjunto, dão a ideia de uma sensação específica.  

Para formar a cena, vários elementos ajudam a compor a história dentro dos quadros. 

De acordo com Campos e Lomboglia (1984, p. 14), alguns dos principais elementos são: o 

balão, a onomatopeia, a representação do movimento, a gestualidade e a legenda. 

No balão, são expressas as falas e pensamentos dos personagens, com forma 

semelhante a um círculo com um apêndice apontando para o personagem que está falando; 

equivale a um “eu digo que”. Fresnault-Deruelle (apud RAMOS, 2010, p. 34) aponta que são 

os balões que dão originalidade e ajudam a tornar as histórias em quadrinhos um gênero 

específico.  

Para Acevedo (1990, p. 101), o balão possui dois elementos básicos: o continente 

(corpo e rabicho/apêndice) e o conteúdo (linguagem escrita ou imagens). O corpo do balão é 

linha que o contorna, ou seja, a “forma delimitada em que estão contidos o texto do diálogo 

ou os pensamentos do personagem” (op. cit., p. 100). Ele pode ter diferentes formatos, cada 

um com seu significado, efeito obtido de acordo com as variações na linha do contorno, o que 

forma um código de sentido próprio na linguagem dos quadrinhos:  

A linha preta e contínua (reta ou curvilínea) do balão é tida como o modelo mais “neutro”, que 

serve de referência para os demais casos. Esse molde simula a fala, dita em tom de voz normal. 

Por isso, convencionou-se chamar de balão de fala ou balão-fala. [...] As linhas tracejadas 

sugerem voz baixa ou sussurro. A forma de nuvem revela o pensamento ou imaginação da 

figura representada. O sentido dos traços em zigue-zague varia conforme o contexto 

situacional. Podem indicar, por exemplo, voz alta, gritos, sons eletrônicos (RAMOS, 2010, p. 

36). 

 

Desse modo, o balão, utilizado para expressar as falas, tem suas peculiaridades. O 

balão normal tem linhas retas, mas ele pode mudar o formato para representar raiva, 
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desespero, carinho, susto, etc. Conforme afirma Quella-Guyot (1994, p. 12), a forma dos 

balões por si só é uma mensagem icônica que não se pode ignorar; além dos formatos 

destacados, a autora salienta que também é possível observar o uso particular de contornos 

metafóricos: estalactites que exprimem frio ou florezinhas que sugerem uma linguagem 

florida e melosa, por exemplo.  

Há ainda os balões duplos ou múltiplos, quando pertencem a um só personagem e são 

ligados por um estreito, indicando que a fala foi dividida por um breve silêncio e os balões 

intercalados, quando entre dois globos é intercalada a fala de outro personagem (CAGNIN, 

2014, p.144). 

Nos balões a seguir (Fig. 15), por exemplo, a fala do Cascão demonstrada é normal; a 

da Magali, uma fala meiga, carinhosa; a fala do Cebola estressada, gritando; a fala da Cascuda 

dá a entender que está saindo do telefone (aparelho eletrônico). Há exemplos de balões duplos 

nas falas da Magali, do Cebola e da Cascuda. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                
 

                           

         
 

 

O rabicho ou apêndice é o nome dado à cauda do balão que, normalmente, aponta 

para a boca do personagem que está falando. Cagnin (2014, p. 140) afirma que o apêndice do 

balão é um índice, pois indica a pessoa que fala; o autor acrescenta que alguns quadrinistas, 

como Henfil, não desenham o balão, apenas um pequeno traço que liga o texto da fala ao 

personagem que pronuncia (balão-zero). Esse recurso inibe (mas não impede) “a utilização de 

Fig. 15: Balões 1.  TMJ nº 41, p. 22, 32, 95. 
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verbos dicendi, travessões ou aspas, próprios dos textos narrativos” (RAMOS, 2010, p. 44). O 

modelo tradicional tem apenas um apêndice, mas um balão pode ter mais de um apêndice – os 

balões uníssonos –, quando a fala é pronunciada simultaneamente por mais de um 

personagem. Fresnault-Deruelle (apud RAMOS, 2010, p. 46) identifica dois tipos principais 

de apêndice: o ordinário, que representa a fala e muitas vezes acompanha o formato do corpo 

do balão, e o em forma de bolha, que indica o pensamento; todavia, é preciso destacar que o 

uso do apêndice (e do balão em geral) está condicionado à criatividade de cada desenhista, 

que poderá utilizar outros formatos, sugerindo diferentes efeitos de sentido. 

Na revista TMJ, nas primeiras edições, os balões eram mais semelhantes aos utilizados 

tradicionalmente, como é possível observar na edição nº 3 (Fig. 16): na imagem da esquerda, 

há um balão duplo (com ligação feita por um estreito); na imagem superior à direita, um balão 

de pensamento comum; na imagem inferior à direita, um balão uníssono, com dois apêndices. 

 

   

   

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, conforme a revista foi se transformando para se assemelhar mais ao gênero 

mangá, algumas modificações na utilização do balão podem ser identificadas: no balão de 

pensamento, o apêndice passa a ser normalmente omitido (Fig. 17); nos balões duplos ou 

múltiplos, a separação entre os balões passa a ser mais tênue (Fig. 18); geralmente não 

aparece mais o balão uníssono: a fala de mais de um personagem passa a ser representada por 

letras maiúsculas em negrito, sem balão, como uma onomatopeia (Fig. 19). Chinen (2015, p. 

40) descreve que os balões nos mangás em geral são diferentes dos balões nos quadrinhos 

ocidentais: os rabichos são mais sutis ou nem sequer aparecem, os balões ganham formatos 

diferentes de acordo com o estado de espírito do personagem, o balão de pensamento é 

praticamente ausente e é comum o uso de balões sem palavras, mas “cheios de intenções”. 

Fig. 16: Balões primeiras edições.  TMJ nº 3, p. 29, 14, 107. 
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Fig. 19: Fala em uníssono.   

TMJ nº 41, p. 10; nº 45, p. 93. 

Fig. 17: Balões de pensamento.   

                  TMJ nº 41, p. 71. 

Fig. 18: Balões múltiplos.   

              TMJ nº 41, p. 24. 
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O conteúdo é a fala ou o pensamento do personagem, que pode ser representado tanto 

na linguagem verbal, por meio de palavras, quanto na não verbal, por meio de imagens e 

símbolos (ponto de interrogação, exclamação, reticências, figuras e outros sinais); neste 

último caso, temos a evocação de imagens mentais (pensamentos visualizados) que podem 

combinar-se ao texto, como se formassem um enigma, como é o caso das falas ofensivas e 

dos xingamentos. Na Figura 20, a sequência de imagens com sentido negativo (bomba, osso 

quebrado, soco, faca, tachinha, caveira) dá a entender que o Cascão deu uma resposta 

ofensiva à Denise quando ela pergunta o que ele teria a dizer às pessoas, sabendo que todos 

poderiam “passar de ano”, menos ele. Além disso, as palavras nos quadrinhos, dependendo de 

seu formato, também podem carregar duplo significado. Por exemplo, fontes menores são 

usadas para caracterizar tom mais baixo, enquanto fontes maiores ou em negrito simbolizam 

tom alto, ênfase, grito ou espanto. Ainda na Figura 20, há negrito em “menos você” (primeiro 

quadro) e em “não posso” (último quadro), demonstrando ênfase: 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Fala ofensiva.                  

              TMJ nº 41, p. 73. 
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Na Figura 21, a fonte maior utilizada na expressão “todo mundo tem!” sugere 

alteração para um tom mais alto da fala. Já na Figura 22, a fonte menor utilizada no segundo 

quadrinho sugere murmúrio, demonstrando o desânimo do personagem. 

Quella-Guyot (1994, p. 12) destaca ainda que os diálogos, além de terem por certo a 

função de caracterizar os personagens ou fazer avançar a ação, apresentam um duplo papel: 

informar outro personagem (circuito interno da narrativa) e o leitor (circuito externo da 

narrativa). A revista Turma da Mônica Jovem, ao tentar representar o universo adolescente, 

apresenta diálogos vivos e dinâmicos. Cabe também lembrar que há histórias em quadrinhos 

sem palavras, as histórias mudas; conforme aponta Cagnin (2014, p. 35), isso mostra que o 

texto verbal não é essencial à história em quadrinhos, assim como o romance escrito não 

exige forçosamente o acompanhamento de ilustrações. E, por falar em letras, nos quadrinhos, 

existem palavras carregadas de significado próprio, representando sons – as onomatopeias.  

Fig. 21: Fala em fonte maior.  

TMJ nº 41, p. 81. 

Fig. 22: Fala em fonte menor.  TMJ nº 41, p. 104. 
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Nas histórias em quadrinhos, as onomatopeias não são simples representações sonoras, 

elas se transformam graficamente naquilo que descrevem. Cagnin (2014, p. 156) afirma que a 

onomatopeia tem duplo aspecto: o analógico, pelo formato e tamanho que tomam os 

desenhos, motivados pela qualidade, tipo e intensidade dos sons; o linguístico, por empregar 

letras, palavras e criar outras. De acordo com McCloud (2008, p. 146-147), as onomatopeias 

dão a chance ao leitor de “ouvir com os olhos” e podem representar: o volume, por meio do 

tamanho, espessura, inclinação e pontos de exclamação; o timbre, a qualidade do som, sua 

aspereza, ondulação, agudeza, imprecisão; a associação, quando os estilos e formas designam 

ou imitam a fonte do som; a interação gráfica, quando a forma, linha ou cor mesclam-se com 

a imagem. Esta última, por sinal, é típica dos mangás japoneses, o que faz com que as 

onomatopeias não sejam na maioria das vezes traduzida. 

Na Figura 23, é possível observar alguns exemplos. Na primeira imagem, 

“brrurrmm...” representa um som alto, de timbre grave e estrondoso (fonte grossa, em 

negrito), que simula um trovão. Na segunda, “clic!” insinua que alguém está tirando 

fotografias; a exclamação mostra que o som não é contínuo. Na terceira imagem, “brrrrp” 

simula que o celular está vibrando, já que ele está na sala de aula; é diferente do som 

representado na quarta figura, que insinua que o celular está tocando. A última figura contém 

a clássica onomatopeia que representa o som do serrote: “roc-roc-roc”. 

 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Onomatopeias.  TMJ nº 41, p. 11, 68, 94, 16. 
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Na Figura 24, há exemplos nos quais, inspirado(s) nos mangás japoneses, a instância 

desenhista 
32

 tenta promover uma interação gráfica da onomatopeia com a imagem do quadro. 

Quanto à imagem da esquerda, Aizen (1977, p. 302) descreve "Vap!” como som de golpe com 

objeto (nesse caso, golpe com a espécie de “chicote” que sai do corpo do personagem 

inimigo) e “cabruumm” seria uma variação de “brrurrmm...” (Fig. 22), que representa um 

grande estrondo (causado na Figura 23 por uma explosão); já na imagem da direita, a 

onomatopeia tenta expressar o som emitido pelo dragão ao soltar uma rajada de fogo e as 

letras parecem estar em chamas. 

A onomatopeia pode situar-se no interior de um balão; entretanto, nos mangás, elas 

normalmente aparecem independentemente dele; segundo Acevedo (1990, p. 131), é comum 

que as onomatopeias se localizem exatamente no lugar de onde provém o ruído; nesse caso, 

há uma iconização do texto que faz que a palavra, a um só tempo, seja lida e vista, tendo seu 

sentido transmitido duplamente. Além disso, convém ressaltar que as onomatopeias são 

sempre uma aproximação do som, e nunca uma reprodução exata deste (SILVA apud 

RAMOS, 2010, p. 80).  

Vale ressaltar que, nos mangás japoneses, as onomatopeias têm um papel muito 

importante na narrativa, pois elas entram como componentes visuais que dão dinamismo à 

página; existem situações em que até o silêncio é representado por onomatopeia, algo 

impensável nos quadrinhos ocidentais; há também casos em que a onomatopeia não tem 

função de representar som nenhum, mas um estado de espírito (CHINEN, 2015, p. 43).  

                                                           
32

 Como se trata de uma equipe de produção, não sabemos se os desenhos em questão foram feitos pela mesma 

pessoa. 

Fig. 24: Interação gráfica das onomatopeias.  TMJ nº 51, p. 112; nº 2, p. 110. 
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Como faz notar Quella-Guyot (1994, p. 102), “a história em quadrinhos não é desenho 

animado, embora os autores se esforcem por animar seus desenhos inventando um conjunto 

de convenções gráficas totalmente original” e, assim, leva o leitor a recriar o movimento a 

partir de dados gráficos, algo que se tornou um elemento indispensável da HQ. Segundo a 

autora, a ilusão e a impressão de movimento passaram a ser necessárias aos quadrinhos na 

medida em que esse dinamismo do desenho depende em grande parte da representação do 

tempo. Dois elementos são responsáveis por esse efeito: a representação do movimento por 

meio de linhas ou figuras cinéticas e a gestualidade dos personagens. 

A representação do movimento é um recurso utilizado para sugerir a velocidade 

(linhas retas, vestígios de estradas, colunas de pó), a trajetória dos objetos (linhas retas, 

curvas), tremor (imagem duplicada), espaço percorrido (pegadas) etc. Acevedo (1990, p. 151) 

denomina tal recurso como “linhas ou figuras cinéticas” e o define como “uma convenção 

gráfica que expressa a ilusão do movimento ou a trajetória dos objetos que se movem”. Para o 

autor, há dois tipos de figuras cinéticas: as abstratas, que indicam o espaço que o corpo em 

movimento percorreu (descrição sintética), e as naturalistas, que descrevem alguns 

movimentos significativos do percurso do corpo em seu movimento (descrição analítica). 

A gestualidade é a representação das expressões faciais e corporais (modo de se 

comportar, de se vestir, de andar, de falar etc.) que podem definir o estado de espírito, os 

movimentos, a personalidade do personagem etc. Tal representação deve se espelhar nos 

próprios gestos humanos: “na arte dos quadrinhos, o artista deve desenhar com base nas suas 

observações pessoais e no inventário de gestos comuns e compreensíveis para o leitor” 

(EISNER, 1989, p. 104). As expressões do rosto são geralmente demonstradas com base no 

movimento da boca e das sobrancelhas.  

A expressão corporal também pode ser utilizada para exprimir, além dos movimentos, 

um estado de ânimo ou personalidade. Com relação a esse aspecto, McCloud (2008, p. 102) 

afirma que a linguagem corporal pode dizer aos leitores quem os personagens são antes 

mesmo que eles falem. Tudo isso pode ainda ser reforçado por sinais gráficos utilizados para 

realçar as expressões; conforme afirma McCloud (1995, p. 124), nos quadrinhos, todas as 

linhas carregam consigo um potencial expressivo e podem caracterizar alguma coisa. 

Dessa forma, como foi destacado, a representação de movimentos (linhas ou figuras 

cinéticas) e os elementos gestuais e fisionômicos estão presente nas histórias em quadrinhos, 

exercendo papel essencial na dinamização de uma cena.  
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Na Figura 25, por exemplo, 

as linhas cinéticas em forma de 

círculo e seu deslocamento dão a 

ideia que Cascão anda de um lado 

para o outro enquanto está pensando. 

A imagem, na verdade, é estática; o 

movimento está “na cabeça” do 

leitor. Já a gestualidade mostra que 

Cascão está apreensivo, tentando 

resolver um problema, enquanto 

Cebola está estático observando. 

 

 

 

Na outra imagem (Fig. 26), os “muitos braços” desenhados (descrição analítica do 

movimento), auxiliados pelas linhas cinéticas, dão a sensação que Cascão balança os braços 

para baixo e para cima. Quanto a sua expressão facial e corporal, a ideia que se passa é de 

desespero. 
 

 
 

 

A mesma técnica para indicar movimento dos braços é utilizada na Figura 27, sendo 

que, ao observá-la em conjunto com a expressão facial e corporal dos personagens, a ideia que 

se passa é de euforia. Além de balançarem os braços, Cebola e Denise pulam (pernas 

flexionadas), sorriem e falam sem parar. Acompanhando as linhas cinéticas, há figuras 

indicando movimento, como a fumacinha e o sinal de deslocamento embaixo dos pés, 

sugerindo que os dois personagens estão pulando. Quanto à Mônica, o mesmo efeito utilizado 

nos braços de seus amigos aparece em sua cabeça, dando a entender que ela não sabe em 

quem presta atenção e vira ora para um, ora para outro. 
 

 

Fig. 25: Gestualidade e movimento 1.  

TMJ nº 41, p. 20. 

Fig. 26: Gestualidade e movimento 2.  TMJ nº 41, p. 40. 
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Outro recurso bastante empregado em mangás e, consequentemente, na revista TMJ, 

são as linhas cinéticas sugerindo velocidade.  Na Figura 28, as linhas sugerem que a bola fez 

um movimento rápido, vindo na direção do Cebola e, ao bater nele, desvia para outra direção; 

a figura cinética e a onomatopeia sugerem que a bola golpeia com força a cabeça do 

personagem, o que é reforçado por sua expressão facial.  

 
                                     

 

 

A Figura 29 mostra um trecho da edição número 44, na qual a Turma Jovem se junta a 

personagens famosos de Osamu Tezuka 
33

 para proteger a floresta amazônica de exploradores 

ambiciosos. Na imagem em questão, as linhas sugerem que os caçadores, em alta velocidade, 

perseguem os animais selvagens, que, por sua vez, correm assustados para fugir dos 

malfeitores; a “fumacinha” atrás do carro e nos pés dos animais dá a entender que, ao correr, 

eles levantam a poeira do caminho. 

 

                                                           
33

 Para maiores detalhes sobre o autor, conferir o Tópico 3.1. 

Fig. 27: Gestualidade e movimento 3.  TMJ nº 62, p. 76. 

Fig. 28: Gestualidade e 

movimento 4. TMJ nº 20, p. 14. 
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A legenda ou o recordatório (O’NEILL, 2005, p. 14) são frases (ou fragmentos de 

frases) em um quadro, usadas para indicar mudança de tempo ou local em que transcorre a 

ação, para dar resumo de uma cena anterior, ou veicular comentários oniscientes do narrador. 

Tal recurso normalmente aparece no canto superior do quadrinho, mas também pode ocupar 

uma faixa ou até o quadro inteiro (RAMOS, 2010, p. 50). A Figura 30 mostra uma clássica 

legenda indicando passagem de tempo: 
 

 

 
 

A legenda pode ser não só utilizada pelo narrador onisciente, mas também, em alguns 

casos, pelo narrador-personagem (personagem que se torna narrador em algum momento da 

Fig. 29: Gestualidade e 

movimento 5. TMJ nº 44, p. 7. 

Fig. 30: Legendas 1. TMJ nº 41, p. 74. 
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trama), normalmente ao fazer menção a fatos passados (flashback), ao contar uma história. Na 

TMJ, a legenda também aparece para mostrar um comentário feito por um personagem que 

não participa da cena, como pode ser visto na Figura 31, na qual, metalinguisticamente, 

Mônica e Magali comentam o uso da legenda nessa situação. 
 

 

      
 

Além dos aspectos citados por Campos e Lomboglia (1984), alguns autores destacam 

como importante elemento as metáforas visuais que aparecem nas histórias em quadrinhos. 

Acevedo (1990, p. 146) define a metáfora visual como “uma convenção gráfica que expressa 

o estado psíquico dos personagens mediante imagens de caráter metafórico”; por serem 

convenção, as metáforas visuais podem ser consideradas símbolos que, por seu uso frequente, 

são reconhecíveis pelo leitor. De acordo com Cagnin (2014, p. 100), tal recurso pode ser 

motivado pela semelhança com o real (por exemplo, o signo icônico de uma poeirinha 

levantada no chão sugere corrida, uma imagem duplicada sugere tremor ou vibração etc.) ou 

motivado por expressões linguísticas (por exemplo, a imagem de estrelas na cabeça de um 

personagem vem da expressão “ver estrelas”, que pode significar dor causado por uma 

pancada violenta). 

A Figura 32 contém exemplos dessas metáforas visuais típicas dos quadrinhos. No 

segundo quadrinho, aparecem estrelas (símbolo de dor) na cabeça do Cebola após ele levar 

uma cajadada, o que é reforçado por sua fala: “Ai, ai!”. No quarto quadrinho, há um coração 

(símbolo de amor, carinho, meiguice) ligado à Mônica, o que é reforçado por sua expressão 

corporal e por sua fala. 

 

Fig. 31: Legendas 2. 

TMJ nº 23, p. 25. 



91 
 

 
 

Nos mangás, além dessas metáforas, que podem ser facilmente compreendidas pelo 

leitor, existem outras que são peculiares à cultura japonesa e exigem um aprendizado para 

serem entendidas. Tais metáforas são usadas para passar uma informação de forma rápida e 

eficaz, dando fluidez à leitura e contribuindo para sua expressividade. Por esse motivo, 

algumas delas tendem para a hipérbole. 

Entre elas, Chinen (2015, p. 45-49) destaca: o rubor facial, quando as maçãs do rosto 

e o nariz aparecem hachurados, a boca franzida e os olhos envergonhados, normalmente para 

indicar vergonha, surpresa, incômodo ou situação contrangedora (Fig. 33; Cebola fica 

constrangido com a fala do Cascão); as gotas de suor, também utilizadas em situações de 

nervosismo e embaraço (estas aparecem sobre o rosto ou ao redor da cabeça do personagem), 

sendo que quanto mais nervoso e envergonhado, maior a gota de suor (Fig. 34; Cascão sente-

se envergonhado ao “pagar mico”); a raiva representada por uma distorção no rosto, numa 

expressão sem boca ou com uma linha como se estivesse rosnando, normalmente quando o 

personagem está prestes a extravasar sua ira, e que pode vir acompanhada de uns sinais que se 

parecem com um “X” na testa e têmporas, simbolizando veias saltando (Fig. 35, que mostra a 

Aninha irritada com seu namorado); o nariz sangrando, indicando excitação sexual; os traços 

Fig. 32: Metáforas visuais. 

TMJ nº 3, p. 108. 
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animais no personagem, representando seu estado de espírito e atribuindo-lhe características 

associadas ao animal representado (Fig. 34; o Cascão, ao “pagar mico”, assume a forma do 

animal); a bolha saindo do nariz, para significar sono; os olhos cintilantes, que representam 

um olhar penetrante (Fig. 36); uma sombra cobrindo o rosto, para demonstrar raiva extrema; 

o chibi ou efeito de superdeformação, quando um personagem é submetido a uma emoção 

muito forte, especialmente raiva, medo, súplica ou paixão, e é representado como se estivesse 

encolhido e virasse um boneco (Fig. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36: Olhos cintilantes.  TMJ nº 61, p.11, 7. 

Fig. 33: Rubor facial. TMJ nº 15, p. 24. 

Fig. 34: Gota de suor e Traços animais. TMJ nº 20, p. 43. 

Fig. 35: Raiva. TMJ nº 20, p. 54. 
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A superdeformação (ou chibi) é um dos recursos mais utilizados e mais expressivos no 

mangás. Segundo Chinen (2015, p. 49), o termo “chibi” significa criança e a modificação no 

desenho aproxima o personagem da forma infantil. A estilização nos chibis é reduzida ao 

extremo, com o mínimo de elementos gráficos, geralmente com cabeça no mesmo tamanho 

dos corpos, sem nariz e a boca nem sempre finalizada, numa simplificação de traços que se 

assemelha à caricatura; no entanto, são altamente representativos e conseguem transmitir as 

mais variadas emoções de forma eloquente. Os chibis normalmente são usados para dar um 

efeito cômico ou mais sentimental, como pode ser observado na Figura 37: na página à 

esquerda, chibis aparecem no terceiro quadro; na página à direita, no último quadro, Cascuda 

e Denise também sofrem a superdeformação.  

Outra característica interessante dos quadrinhos é a linguagem utilizada pelos 

personagens. De acordo com Lins (2008, p. 13-14), 

o componente verbal neles contido caracteriza-se por se constituir num texto escrito com 

intenção de “reproduzir” a língua falada, atualizada nos diálogos construídos nas interações 

realizadas entre as personagens. [...] Os diálogos parecem estar no entremeio do oral com o 

escrito: constitui um texto que é planejado para parecer não planejado, ou seja, parece haver a 

preocupação de se construir uma espontaneidade verbal, como um “parecer ser”, que é 

minuciosamente planejado anteriormente. O texto de quadrinhos representa um gênero 

Fig. 37: Chibis ou superdeformação.  TMJ nº 25, p.96-97. 
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discursivo que não é oral, mas é oral, porém se atualiza na escrita e se completa com o visual. 

É um texto para ser lido, mas com o objetivo de se fazer escutar, o que inclui dentro dessa 

questão o continuum fala-escrita. 

 

A reprodução da língua falada é um dos mecanismos utilizados pelos quadrinhos para 

aproximá-lo ao máximo da realidade, dando a sensação que os personagens são “vivos”. No 

entanto, conforme já foi mencionado, é nas imagens que se encontra a ação; é por meio delas 

que a história será contada ao leitor. Conforme explica Will Eisner (2005, p. 5), 
 

[a]s histórias em quadrinhos são, essencialmente, um meio visual composto de imagens. 

Apesar das palavras serem um componente vital, a maior dependência para descrição e 

narração está em imagens entendidas universalmente, moldadas com a intenção de imitar ou 

exagerar a realidade. Muitas vezes, o resultado é uma ideia trabalhada com elementos gráficos. 

  

O mangá, portanto, pode ser classificado como um gênero do domínio ficcional 

(MARCUSCHI, 2008, p. 196), em que predomina o modo narrativo, interligado ao modo 

descritivo; por isso, a seguir, nos capítulos de análise, será analisado como os modos 

descritivo e narrativo contribuem para a construção de sentido em tais textos. Vale ressaltar 

que os subsídios teóricos apresentados até aqui com relação à verbo-visualidade serão 

utilizados no capítulo da análise, já que, nos quadrinhos, palavra e imagem se unem para 

contar histórias. 
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Charaudeau (2009a, p.77) define “texto” como a "manifestação material (verbal e 

semiológica: oral/gráfica, gestual, icônica etc.) da encenação de um ato de comunicação, 

numa situação dada, para servir ao projeto de fala de um determinado locutor". Pode-se 

observar, então, que tal definição se aproxima de uma visão ampliada de texto, que considera 

os múltiplos sentidos e formas do texto e suas condições internas e externas. Conforme 

postula Bakhtin (1994, p.330), “se tomarmos o texto no sentido amplo de conjunto coerente 

de signos, então também as ciências da arte (a musicologia, a teoria e a história das artes 

plásticas) se relacionam com textos (produtos da arte)”. 

Segundo Feres (2011, p. 16), em um texto, escritor e leitor compartilham, em 

extremidades opostas, uma mesma e ao mesmo tempo diferente experiência de adentramento 

no texto: o escritor transforma a ideia em signo tentando imaginar as possíveis formas de 

interpretação que serão acionadas pelo leitor, enquanto o leitor, por sua vez, transforma o 

signo em ideia tentando calcular, a partir de um material repleto de lacunas e reentrâncias, 

intenções e desdobramentos, o(s) sentido(s) do texto. 

Nessa perspectiva, a leitura não deve ser considerada simplesmente uma decodificação 

de signos linguísticos. Como define Garcez (2004, p.23), a leitura é “um processo complexo e 

abrangente de decodificação de signos e de compreensão e intelecção do mundo que faz 

rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção” e que lida com “a capacidade 

simbólica e com a habilidade de interação mediada pela palavra”; a autora ainda afirma que é 

um trabalho que envolve “signos, frases, sentenças, argumentos, provas formais e informais, 

objetivos e intenções, ações e motivações”, ou seja, envolve especificamente os elementos da 

linguagem, mas também os da experiência de vida dos indivíduos. A partir dessa concepção, é 

possível afirmar que, ao analisar um texto, não só os dados linguísticos, mas os elementos 

extralinguísticos e não verbais devem ser considerados.  

É sob esse olhar que o capítulo de análise foi desenvolvido: em primeiro lugar, será 

descrita a metodologia de análise; posteriormente, será focalizado o modo descritivo, 

abordando como se dá a sua construção na revista Turma da Mônica Jovem e os efeitos de 

sentido criados por meio da encenação descritiva; por fim, o foco estará no modo narrativo, 

analisando a organização da encenação narrativa, responsável por definir o contrato de 

comunicação da revista e observando como se estrutura a sucessão de acontecimentos da 

história (lógica narrativa), em função do contrato estabelecido. 
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 Nas ciências humanas e sociais, há disciplinas que privilegiam o estudo de campo, 

com procedimentos que seguem um método descritivo-empírico, há outras que privilegiam 

procedimentos experimentais, e há também aquelas que desenvolvem suas análises a partir de 

arquivos ou de corpora organizados com procedimentos mais ou menos sistemáticos de coleta 

e tratamento do material semiológico reunido (CHARAUDEAU, 2011, p. 3). Charaudeau (op. 

cit., p. 3) considera que as ciências da linguagem fazem parte das disciplinas de corpus, pois, 

em sua maioria, uma compilação de dados linguísticos (sob a forma de textos escritos ou 

orais, de documentos diversos, de observações empíricas selecionadas ou de sondagens 

provocadas) constitui seu objeto de análise. O presente trabalho segue esse modelo, e tem 

com corpus a revista Turma da Mônica Jovem – TMJ, de Maurício de Sousa, inspirada no 

gênero mangá.  

A revista A Turma da Mônica Jovem foi lançada pelos Estúdios Mauricio de Sousa em 

agosto de 2008 e é publicada mensalmente, geralmente no último fim de semana de cada mês, 

pela Panini Brasil. Em sua capa, é dito que esta é “aconselhável para maiores de 10 anos”. A 

TMJ consiste em uma releitura dos personagens da turma tradicional, em versão adolescente; 

nela, portanto, os personagens aparecem “mais velhos”, e a publicação apresenta 

características que refletem esse universo.  

Além dos protagonistas (Mônica, Cebola, Cascão e Magali) e de antigos e novos 

personagens, personagens secundários e até mesmo vilões da Turma da Mônica tradicional 

são frequentemente resgatados nas tramas criadas, dando origem a diferentes aventuras. A 

maioria das histórias se passa no Bairro do Limoeiro, onde mora a turma, e gira em torno de 

confusões amorosas, vida escolar e familiar, valores e amizade, mas como um bom “tempero” 

também há viagens espaciais, supervilões, grandes invenções tecnológicas, seres mitológicos 

ou de outro mundo e organizações secretas – como a misteriosa DI.NA.MI.CA, que controla 

assuntos fora do controle humano. 

A publicação procura seguir o padrão dos mangás, com páginas em preto e branco, em 

encadernações tipo brochura de 16 x 21 cm, com capa colorida e histórias sequenciais – uma 

revista é continuação da outra. As revistas têm 130 páginas, divididas em capítulos, com 

histórias com temas atuais, discutidos por meio das aventuras da turma. Cada edição 

apresenta, geralmente, uma aventura com início, meio e fim, sendo que algumas delas são 

mais longas e se estendem por duas ou três edições (raramente por quatro edições). 

Além da história em si, a revista conta com uma recapitulação da revista anterior 

(Seção: “Na Edição Anterior...”), um “Índice” com as partes da história (como mencionado, 
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as histórias são divididas em capítulos) e, após a história, a seção “Fala Maurício”, uma 

espécie de editorial em que Maurício de Sousa estabelece contato com os leitores. Depois da 

seção mencionada, nas páginas finais, há normalmente uma a três páginas voltadas para 

publicidade de produtos destinados ao público da revista, o expediente da edição e uma 

chamada intitulada “Na próxima edição...”, que revela a trama do próximo número. Na última 

página, propositalmente para aqueles que estão acostumados a ler mangás, há um aviso 

dizendo que, apesar de seguir o estilo mangá, a leitura deve der feita no sentido ocidental (da 

esquerda para a direita). As contracapas geralmente apresentam desenhos de parte da história 

e a quarta capa sempre contém uma imagem em cores de algum personagem da edição; esses 

desenhos ficam disponíveis na página oficial da revista para serem baixados pelos “fãs” da 

turma. 

A Turma da Mônica Jovem traz em seu expediente a relação dos profissionais 

responsáveis pela edição, ou seja, a equipe de produção (roteiro, layout do roteiro, desenho, 

capa, arte-final, letras, colorização, revisão etc.). A revista adota atualmente um “rodízio” de 

roteiristas e os principais autores são Petra Leão, Emerson Bernardo de Abreu, Marcelo 

Cassaro e Flávio Teixeira de Jesus; estes elaboram tramas sob a aprovação prévia de Maurício 

de Sousa e Marina Takeda e Sousa, cada um com seu estilo próprio: as histórias de Petra Leão 

(edições 9 a 14; 18 a 19; 23 a 31; 33 a 39; 41 a 47; 49; 53 a 62; 64 a 73; 80 e 81; 85 e 86; 89; 

94; 96), em sua maioria, falam sobre a vida escolar e sobre os conflitos amorosos dos 

personagens centrais; as tramas desenvolvidas por Emerson Abreu (edições 0, 5 
34

; 51 a 52; 

63; 74 a 76; 78; 79; 83 e 84; 90 a 92; 99) geralmente misturam suspense, terror, comédia e 

elementos sobrenaturais; os textos de Marcelo Cassaro (edições 6 a 8; 15 a 17; 32, 40 e 48 
35

; 

77; 82; 87; 93; 95; 97) usam referências de ficção científica, de mitologia e de fantasia 

misturadas ao cotidiano da turma; já Flávio Teixeira (edições 1 a 4; 5 
22

; 20 a 22; 50; 88; 98) é 

autor das primeiras revistas e de episódios especiais, como a número 50 – "O Casamento do 

Século" – trama que mostra um futuro em que Mônica e Cebola, já adultos, se casam 
36

. As 

histórias, no entanto, se influenciam de forma periférica e, como mencionado previamente, 

uma é continuação da outra. 

Em dezembro de 2016, estará sendo lançada a edição número 100 da revista Turma da 

Mônica Jovem, faltando pouco para completar oito anos de meio de publicação. Portanto, para 

                                                           
34

 A edição 5 consistiu em três histórias curtas. Flávio Teixeira de Jesus foi o roteirista da primeira e terceira 

histórias da edição, e Emerson Abreu foi o roteirista da segunda. 
35

 As edições 32, 40 e 48 foram creditadas a Petra Leão no expediente, mas a roteirista posteriormente afirmou 

que Marcelo Cassaro foi o autor delas. 
36

 Extraído de: TMJ. Disponível em:  https://issuu.com/alexiabrena/docs/super_star. Acesso em: 02/10/2016. 



98 
 

uma analise qualitativa, como corpus de análise, foram selecionadas 28 revistas, de edições 

alternadas, de modo a observar também as modificações feitas ao longo do tempo para 

adequar a revista ao gênero. Fazem parte do corpus as revistas da Turma da Mônica Jovem, 

números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 20, 23, 25, 28, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 61, 

62, 63 e 64; a última edição é a número 64, pois era preciso parar a análise em algum ponto. 

Sabe-se, porém, que outras evoluções e alterações ocorreram após essa edição; conforme 

afirma Charaudeau (2011, p. 2), como a linguagem está em perpétuo processo de produção, o 

corpus normalmente pode ser considerado parcial e aberto e, por tal dinamicidade, 

exemplares mais recentes podem apresentar novas características. 

Inicialmente, procurava-se por exemplos a serem analisados nos capítulos, de acordo 

com os conceitos estudados. No Capítulo 4, no tópico que aborda a “Relação palavra-imagem 

na Turma da Mônica Jovem”, por exemplo, foram utilizados excertos das edições 2, 3, 15, 20, 

23, 25, 41, 44, 45, 51 e 61, para falar dos elementos que ajudam a compor a história dentro 

dos quadros. O mesmo ocorre no Capítulo 5, ao elucidar aspectos específicos dos modos 

descritivo e narrativo na revista. Nesse caso, ao falar do modo descritivo, foram utilizados 

fragmentos das edições 1, 2, 4, 8, 15, 20, 25, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 59, 61, 62, 64 e 

citadas as edições 1 a 4, 6 a 8, 48 e 59 como um todo; ao abordar o modo narrativo, utilizou-

se exemplos e fragmentos tirados das edições 2, 3, 15, 23, 25, 28, 41, 44, 50, 55 e 64. 

Dessa forma, primeiramente são abordados como os componentes do modo descritivo 

– nomear/identificar, localizar/situar e qualificar – aparecem nas histórias de forma geral e 

como estes refletem os imaginários sociodiscursivos vigentes; em seguida, são estudados os 

efeitos de sentido criados por meio da encenação descritiva, ou seja, como são construídos 

tais efeitos – o efeito de saber, o efeito de realidade e ficção, o efeito de confidência e o efeito 

de gênero – na adequação da Turma da Mônica ao gênero mangá; depois, é analisada a 

configuração da encenação narrativa, importante aspecto que regerá o contrato de 

comunicação e influenciará a estruturação da lógica narrativa na TMJ.   

Por fim, para uma análise global, ao abordarmos a lógica narrativa – os actantes, os 

processos e as sequências configurados por determinados procedimentos – foram selecionadas 

três edições: 41, 48 e 63, que contêm histórias completas, de modo a mostrar as diferentes 

vertentes da revista, criadas para atingir um público diferenciado, cada qual com suas 

preferências. Além disso, aspectos mencionados na análise do modo descritivo e da 

encenação narrativa serão revisitados, pois, como já foi explicado, estes estão interligados ao 

se contar uma história e a configuração da encenação narrativa influenciará o modo pelo qual 

a história será conduzida e projetará os imaginários sociodiscursivos subjacentes. 
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A revista número 41, intitulada “Cascão, o mestre do vulcão”, publicada em dezembro 

de 2011, foi escolhida em especial por ter sido a primeira revista adquirida quando surgiu a 

ideia da pesquisa e, consequentemente, a primeira a ter sido lida sob um olhar 

“semiolinguístico”. Esta edição tem o roteiro de Petra Leão e aborda um episódio do 

cotidiano da turma – mais ligado, portanto, à criação de um “efeito de realidade” –, ocorrido 

na escola do Limoeiro, no qual Cascão tem de fazer um bom trabalho para a Feira de Ciências 

por estar com notas baixas e correndo o risco de ser “reprovado”.  

A número 48, intitulada “A invasão dos robôs zumbis”, publicada em julho de 2012, 

foi selecionada por misturar a realidade à ficção científica e ser um ótimo exemplo da criação 

de um “efeito de ficção”. Esta edição tem o roteiro de Marcelo Cassaro e retrata uma viagem 

ao futuro feita pelo Cebola, na qual ele enfrenta os “zumbots”, uma estranha raça de robôs-

zumbis que domina o mundo, numa história ao estilo “Exterminador do Futuro” 
37

.  

A número 63, intitulada “Dia das Bruxas”, publicada em outubro de 2013, foi 

escolhida por ser um exemplar em que se destaca a construção de um “mundo mitificado”, 

que mistura o insólito à vida “normal” das personagens, algo muito frequente nos mangás 

tradicionais. Esta edição tem o roteiro de Emerson Abreu e traz um episódio que aborda o 

terror e o sobrenatural, temas que atraem o público jovem. Nele, Denise decide organizar uma 

festa para o Dia das Bruxas, mas coisas estranhas acontecem. Outro fato interessante é que 

essa história é composta por três narrativas que se interligam, seguindo um fluxo temporal 

diferenciado. 

Enfim, como postula Charaudeau (op. cit., p. 1-2), o corpus não existe em si, mas 

depende do posicionamento teórico ligado a um objetivo de análise, o que chamamos de 

problemática 
38

. Ao considerar que o presente trabalho tem seu corpus constituído por “textos 

(produções linguageiras em situação) que são agrupados em função de seu pertencimento a tal 

ou qual tipo de situação”, pode-se dizer que este possui uma problemática “dita comunicativa 

e descritiva” (op. cit., p. 10-11), pois aborda a descrição de gêneros do discurso (no caso, as 

histórias em quadrinhos) e de objetos empíricos categorizados em situação de comunicação (a 

revista da Turma da Mônica em formato mangá) e visa a descrever tipos de situação 

comunicativa. Isso é o que será feito a partir deste momento. 

                                                           
37

 O filme gira em torno de uma guerra entre homens e máquinas. Em 2029, John Connor é o líder dos humanos, 

que os conduzirá à vitória. Para vencer a guerra, os robôs enviam um soldado ao passado para assassinar a mãe 

de Connor, mas um homem também volta para protegê-la (Disponível em: http://www.guiadasemana. 

com.br/cinema/galeria/10-filmes-sobre-inteligencia-artificial.  Acesso em: 21/10/2016). 
 

38
 Charaudeau (2011, p. 9) define o termo problemática como “um conjunto coerente de proposições hipotéticas 

(ou de postulados) que, no interior de um campo de estudo, determinam ao mesmo tempo um objeto, um ponto 

de vista de análise e um questionamento por oposição a outros questionamentos possíveis”. 
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Como foi dito anteriormente, em um texto verbo-visual como as histórias em 

quadrinhos, a função descritiva, assim como a narrativa, é exercida não somente pelas 

palavras, mas também pelas imagens. De acordo com Goodman (apud SANTAELLA, 2005, 

p. 293), “as figuras são símbolos convencionais que se relacionam a seus objetos referenciais 

do mesmo modo que um predicado se relaciona àquilo a que ele se aplica”; assim, tanto o 

retrato visual quanto a descrição verbal participariam “na formação e caracterização do 

mundo, relacionando-se mutuamente junto com a percepção e o conhecimento”. Portanto, ao 

explorar como se configura o modo descritivo no mangá TMJ, elementos verbais e imagéticos 

devem ser considerados. 

Conforme foi apontado no Tópico 2.3, descrever consiste em ver o mundo com um 

“olhar parado” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 113) e a construção do modo descritivo conta 

com três tipos de componentes: nomear, localizar/situar e qualificar os seres do mundo; cada 

um desses componentes é implementado por um determinado procedimento discursivo e 

construído por meio de procedimentos linguísticos que utilizam categorias da língua.  

O componente nomear, para conferir existência aos seres, utiliza as seguintes 

categorias de língua: a denominação, a indeterminação, a atualização, a dependência, a 

designação, a quantificação e a enumeração. Além disso, este componente está relacionado 

com o procedimento discursivo de identificação; por meio da identificação, os seres 

representam uma referência material (concreta) ou não material (abstrata, como sentimentos, 

ações), e são nomeados por nomes comuns, que os individualizam e classificam (identificação 

genérica), ou por nomes próprios, criando uma identificação específica, nomeando-os em sua 

unicidade (identificação específica). 

Na revista Turma da Mônica Jovem, no texto verbal, o procedimento linguístico 

denominação aparece sob a forma de nomes comuns ou nomes próprios, cujo papel é 

identificar os seres, do ponto de vista geral ou particular. No caso da Turma da Mônica, cada 

personagem tem seu nome próprio, e cada nome não lhes serve simplesmente de rótulo; tais 

nomes também servem para caracterizá-los juntamente com sua personalidade, suas 

qualidades, seus defeitos, suas manias, etc.; pode-se dizer, nesse caso, que a escolha dos 

nomes não é aleatória e, no caso da Turma, realmente não o é: além do fato de a maioria dos 

personagens ter sido inspirada nos filhos de Maurício e batizada com seus nomes, 

“Cebolinha” (Cebola, na TMJ) e “Franjinha” (Franja, na TMJ), por exemplo, nos remetem aos 

cabelos dos personagens, “Cascão” à falta de hábitos de higiene do menino que não gosta de 
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água, “Do Contra” ao fato de que o personagem sempre tenta fazer as coisas ao contrário do 

que é convencional, e “Louco” (Professor Licurgo, na TMJ).  Por outro lado, a ficção também 

pode “inspirar” o mundo real: por serem personagens consagradas pelo público, é comum 

ouvir uma pessoa chamar alguém de “Cascão” se não tem muitos hábitos de higiene, de 

“Magali” se come muito... Na TMJ, a denominação como procedimento linguístico aparece 

principalmente nos vocativos (Fig. 38), mas também ocorre em outras situações, como 

quando alguém está falando sobre o outro e cita seu nome (Fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A denominação sob a forma de nomes comuns, por sua vez, sejam eles concretos ou 

abstratos, ajuda a identificar elementos da história, como seres, objetos, sentimentos etc. Na 

Figura 40, por exemplo, Magali se refere a algo que não está presente no quadro e a 

identificação é puramente verbal; sabe-se, por meio da denominação, o que ela está vendo e a 

deixa tão indignada: seu “sanduíche”, que havia sido roubado. 

 

Fig. 38: Denominação 1.  TMJ nº 61, p. 10; nº 41, p. 76. 

Fig. 39: Denominação 2.  TMJ nº 41, p. 9. 

Fig. 40: Denominação 3.  TMJ nº 25, p. 11. 
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Na Figura 41, Cascão diz que teve uma “ideia”, fazendo referência a um elemento 

abstrato. No entanto, como se trata de quadrinhos, ainda mais inspirado no gênero mangá, 

muitas vezes quando algum elemento é mencionado verbalmente, há uma relação de 

redundância, ou seja, um “redizer”, reforçando a ideia. No caso da Figura 41, como é típico 

do gênero, o pensamento de Cascão é externado e o signo “maquete de vulcão” é expresso 

tanto verbalmente quanto visualmente, juntamente com sua qualificação (“que solta lava de 

verdade”). 
 

  

 

A nomeação por meio de denominação é uma função típica do texto verbal; no 

entanto, as imagens também podem exercer a função descritiva de identificação, como foi 

visto no exemplo anterior. As imagens podem identificar os personagens e os objetos por 

meio de suas características; se o texto fosse puramente verbal, nos diálogos, a identificação 

de quem toma a palavra seria feita pode meio de nomeação e verbos dicendi (de elocução): 

Mônica disse; Magali completou, Cebola respondeu... (ver Fig. 42); nos quadrinhos, como 

prevalece o discurso direto, as imagens substituem essa nomeação. 

 

Fig. 41: Denominação 4.  TMJ 

nº 41, p. 21,22. 
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  Magali 

Mônica disse...  completou... 
 

 

 

 

Além disso, a identificação das referências materiais (nomes comuns) nas imagens é 

essencial para a compreensão do sentido das tiras, apresentando o contexto da história e 

qualificando os seres: na Figura 43, as imagens da “casa”, das “ferramentas”, do “serrote” e 

da “madeira” sugerem que Cascão foi para sua casa e está construindo algo.  
 

 
 

A indeterminação se opõe ao processo de denominação, e pode ser encontrada em 

certos gêneros que inscrevem o relato em uma atemporalidade (“Era uma vez...”, “Em um dia 

de inverno...”), em lugares não identificados (“Em algum lugar do Brasil...”) e em 

personagens não nomeados (“O amigo de João...”). Esse é uma categoria não muito explorada 

nos quadrinhos de Maurício, pois as personagens têm seu nome, mesmo as novas, e as ações 

ocorrem, em sua maioria, no bairro do Limoeiro. O tempo não é preciso, para tornar as 

revistas atemporais, mas mesmo assim são empregados artigos definidos para expressar 

passagem de tempo: “no primeiro dia de aula”, “no dia seguinte”, o que confirma a não 

frequência da indeterminação na TMJ. 

A atualização (ou concretização) é obtida por meio do uso de artigos, criando efeitos 

discursivos de singularidade, familiaridade, evidência, idealização ou até mesmo insólito. A 

designação é realizada com o uso de demonstrativos, que permitem produzir efeitos 

discursivos de tipificação. Na Figura 44, pode-se encontrar a atualização ou concretização na 

fala do Titi, quando ele diz “a Mônica”, criando efeito de familiaridade, e no título do capítulo 

Fig. 42: Identificação por meio de imagens 1.  TMJ nº 41, p. 10. 

Fig. 43: Identificação por meio de 

imagens 2. TMJ nº 41, p. 16. 
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“Uma nova Mônica”, que coloca em evidência a mudança ocorrida na personagem. Na 

expressão “esse cabelo” é usada a categoria de designação, quando se mostra a presença de 

um referente; o efeito de tipificação é criado pela precisão, pois “esse” representa um 

exemplar da classe, de forma não generalizada: não é qualquer cabelo, é o modelo que ela está 

usando no momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dependência consiste no uso de possessivos, 

produzindo efeitos discursivos de apreciação, entre 

outros. A apreciação é um efeito indicativo de uma 

avaliação positiva ou negativa expressa (explícita ou 

implicitamente) pelo orador; o possessivo, ao expressar 

a dependência a um termo específico contribui para 

marcar esta avaliação (CHARAUDEAU, 1992, p. 207). 

Na Figura 45, por exemplo, ao dizer “essa sua cabeça-

dura”, Cebola faz uma apreciação negativa do 

comportamento da Mônica. Fig. 45: Dependência.  TMJ nº 61, p. 9. 

Fig. 44: Atualização e 

Designação.  TMJ nº 61, p. 45. 
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A quantificação consiste no uso de quantificadores, produzindo o efeito de 

subjetividade. Na enumeração, o uso de dêiticos, artigos, ou de nomes no plural não 

precedidos de artigo (efeito de indefinição), permite fazer lista de seres, qualidades ou ações. 

Na edição 59, Xaveco apresenta a Cebola um novo jogo virtual que simula encontros. Na 

Figura 46, inicialmente, o personagem Xaveco se utiliza da quantificação, dizendo que o 

game veio com “vários extras”, não especificando que artigos extras seriam estes (efeito de 

subjetividade); só no quadro seguinte é que ele vai especificar tais elementos, por meio de 

enumeração. Segundo Charaudeau (1992, p. 248), quando a enumeração é feita de forma 

desordenada, produz um efeito de acumulação obsessiva; nesse caso, Xaveco mostra que tem 

todos os itens referentes ao jogo, mostrando sua ideia fixa no game; essa ideia é expressa 

tanto verbalmente quanto nas imagens. A enumeração também aparece nos quadrinhos 

quando, por exemplo, é mostrado um quarto cheio de objetos espalhados (Fig. 47), para dizer 

que ele está desorganizado ou todo bagunçado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na Figura 48, aparece uma imagem em forma de sombra, criando efeito de suspense 

pela indeterminação (Cascão não vê com quem está falando). Quando Cascão aponta para a 

pessoa (achando que é o Cebola, mas posteriormente é revelado que se trata da Magali), a 

imagem contribui para a identificação por meio de duas categorias:  a designação, quando 

mostra de quem é a opinião que ele não quer, e a dependência, ao fazer uma apreciação 

negativa. 

 

Fig. 46: Quantificação e Enumeração 1.  TMJ nº 59, p. 106. 
Fig. 47: Quantificação 

e Enumeração 2.  TMJ 

nº 64, p. 43. 
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Além disso, palavra e imagem podem expressar diferentes significados. A Figura 49 

apresenta um momento da edição nº 64, na qual Cebola e Mônica trocam de identidade, como 

acontece em vários filmes; após uma briga, depois de passar por baixo de um arco-íris, ao 

chamar seus cães de estimação (Monicão e Floquinho), percebem que há algo de errado, pois 

os animais não os atendem. O processo de identificação se dá em dois momentos: 

verbalmente, quando a imagem da Mônica diz: “Sou eu! O Cebola!” e quando a figura do 

Cebola diz: “Sou eu! A Mônica!”; iconicamente, quando aparece no fundo, por trás da 

imagem das personagens, a imagem de quem realmente elas representam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48: Indeterminação, Designação e 

Dependência nas imagens.  TMJ nº 41, p. 25. 

Fig. 49: Procedimento de identificação.  TMJ nº 64, p. 18-19. 
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Pode-se observar aqui uma relação de oposição (“desdizer”) entre palavra e imagem; 

por meio dessa oposição, implicitamente, é revelado que os dois “trocaram de corpos”. 

Informar a identidade das personagens, nesse caso, é indispensável para a compreensão da 

história e das ações que se seguem, pois a imagem da Mônica agirá como se fosse o Cebola e 

vice-versa; os dois têm personalidades bastante diferentes, o que poderia causar certa 

confusão ao leitor, a não ser que a não identificação durante a história, mas somente no final 

dela, fosse intencional. Segundo Charaudeau (2009a, p. 120), a caracterização identificatória 

aparece quando se apresenta um personagem pela primeira vez, ou quando, para evitar 

ambiguidade, é necessário lembrar de qual personagem se trata. 

Com relação à localização espacial, nos quadrinhos, ela pode ser feita tanto 

verbalmente, quanto visualmente. No exemplo da Figura 50, na imagem 1, a localização é 

feita visualmente apenas, mostrando que a turma está na escola. Na imagem 2, a localização é 

feita verbalmente, pois mostra-se a figura de uma casa, que poderia ser de qualquer 

personagem; somente ao ler o texto verbal que é possível identificar que a casa é do Xaveco 

(“deve ser a primeira vez que minha casa aparece no mangá”); há, assim, um 

redimensionamento por complementação, pois a linguagem verbal acrescenta um sentido à 

não verbal. Na imagem 3, a localização é verbo-visual, pois vemos a imagem da padaria e seu 

letreiro. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 50: Localização no espaço.  TMJ nº 41, p. 5; nº 59, p. 105; nº 61, p. 15. 

1 3 

2 
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Como as ações ocorrem, em sua maioria, no bairro do “Limoeiro”, normalmente o 

espaço é identificado. A única não identificação frequente é com relação ao tempo; apesar de 

obedecerem a uma sequência cronológica de revista em revista e a passagem de tempo poder 

ser observada no desenrolar das ações, a situação no tempo é imprecisa e não há tempo 

marcado, somente expressões como “no primeiro dia de aula”, “no dia seguinte”, “sexta-

feira”, “dez anos no futuro” (Fig. 51), inscritas em legendas ou na fala das personagens; tal 

recurso é utilizado para tornar as revistas atemporais, podendo ser lidas em qualquer época. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No conteúdo da revista, por exemplo, é possível a qualificação verbal, na definição de 

Cascão de como será seu projeto da Feira de Ciências e quando a Mônica, discutindo com o 

Cebola, diz que ele é “egoísta” (Fig. 52); exemplo de qualificação icônica são as imagens do 

Cebola (alegre, achando algo muito engraçado), da Magali (triste, chorando), do Cascão (com 

raiva, irado) (Fig. 53); os chibis, ao demonstrar exagero das emoções, também são ótimos 

exemplos de qualificação por meio da imagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51: Situação no tempo.  TMJ nº 50, p. 19; nº 15, p. 41; nº 51, p. 22. 

Fig. 52: Qualificação verbal.  TMJ nº 41, p. 11; nº 64, p. 10. 
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A qualificação ainda pode ser observada na revista TMJ de forma mais explícita na 

apresentação dos personagens. Até a edição número 8, antes da recapitulação da edição 

anterior e introdução da nova história, havia uma breve apresentação dos personagens 

principais, para mostrar sua mudança após terem “crescido”.  A caracterização dos 

personagens é construída da seguinte maneira: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na Figura 54, a descrição se dá tanto pela linguagem não verbal (por meio da imagem 

da personagem), quanto por meio da linguagem verbal: “meiga”, “alegre”, “dentucinha”, 

“líder da Turma”, “com caráter forte”, “personalidade cativante e verdadeira”, “menina 

supersegura e madura”, “romântica incorrigível”. 

O mesmo ocorre na descrição dos outros personagens. Com o Cebolinha (Fig. 55), por 

exemplo, o primeiro processo de identificação se dá no comentário sobre seu nome: “agora 

prefere ser chamado simplesmente de ‘Cebola’”, mostrando que o personagem “cresceu” e 

não quer ser tratado como criança. Em vários episódios, inclusive, ele fica “nervoso” quando 

sua irmã menor ou seus pais dirigem-se a ele como “Cebolinha”. A referência a seu nome de 

infância aqui é feita para a identificação imediata do público leitor. 

Fig. 54: Descrição da Mônica.  TMJ nº 8, p. 4. 

Fig. 53: Qualificação icônica. TMJ nº 41, p. 22, 26, 35. 
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Com relação à qualificação, “Cebola”, na linguagem verbal, é classificado como: 

“esperto e muito inteligente” e, na imagem, é possível observar que ele carrega uma mochila 

nas costas, corroborando o que diz a descrição verbal. Além disso, são acrescentadas 

características físicas, como “o cabelo finalmente cresceu, mas mantém a velha forma” e 

características psicológicas, como “hoje ele quer conquistar o mundo com seus projetos e 

planos para um planeta melhor”. Outro detalhe interessante é que esse personagem, conhecido 

por sua dislalia, nessa revista, após ter feito um “tratamento com uma fonoaudióloga”, não 

troca mais os “erres” pelos “eles”, somente o faz quando está nervoso. 

Cascão também sofre mudanças. O personagem é famoso por não tomar banho, mas 

agora que cresceu toma banho sim, por causa “das garotas”, apesar de continuar não gostando 

muito. A qualificação desse personagem cria a imagem de um garoto moderno, dizendo que 

ele é “o cara”: “descolado”, praticante de esporte (principalmente os radicais, como o skate), 

bagunceiro, e que “adotou a moda street”. Na imagem (Fig. 56), vemos um garoto de roupas 

esportivas, com um skate e joelheiras. Na nova versão, o personagem inclusive usa um brinco 

em uma de suas orelhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55: Descrição do Cebola.  TMJ nº 8, p. 4. 

Fig. 56: Descrição do Cascão.  TMJ nº 8, p. 4. 
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Magali continua “gulosa” como sempre, mas, segundo sua descrição, agora ela “cuida 

bem mais do corpo, preocupando-se com a alimentação, praticando esportes e dando graças 

por não engordar facilmente”. Essa é claramente uma mensagem aos jovens leitores, dizendo 

que eles também devem cuidar de sua saúde. Quanto à qualificação, o texto revela que a 

personagem é “meiga e delicada”, “supercarinhosa” e que “adora gatos” (Fig. 57). 
 

Dessa forma, pode-se perceber que, nos aspectos físicos e psicológicos, o autor 

procurou manter as principais características dos personagens infantis, consagrados pelo 

público. Na revista número 1, como é a primeira edição, para mostrar essa “passagem de 

tempo” e fazer com que o leitor se acostume às mudanças, as características de cada um são 

apresentadas também na história, até o meio da revista; a Figura 28, por exemplo, mostra 

como a narrativa reforça as novas características do Cebolinha, agora “Cebola”, descritas na 

parte inicial da revista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57: Descrição da Magali.  TMJ nº 8, p. 5. 

Fig. 58: Descrição do Cebola na história.  TMJ nº 1, p. 20-21. 
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Inclusive há um “Fala Maurício”, no meio da revista, comentando a chegada da 

“nova” velha Turma (Fig. 59). De acordo com Santos (2009), este texto lembra o 

experimentar próprio da adolescência, uma fase em que o “velho” e o “novo” se misturam, e, 

ao mesmo tempo, remete ao medo que o adulto tem de perder os filhos da infância. Tal visão 

tem eco na página 12 da revista, quando o pai da Mônica, Seu “Sousa”, após levar uma 

coelhada sem querer da Mônica diz que, para ele, ela será sempre sua “filhinha” (Fig. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Logo após o “Fala Maurício”, é que a aventura, no estilo mangá, cheia de elementos 

místicos, aventuras etc., apenas introduzida na parte inicial em meio à caracterização dos 

personagens, realmente começa. Considerando que as histórias em quadrinhos são produtos 

culturais, nessa mesma revista, numa qualificação implícita dos personagens, é possível 

observar algumas representações sociais sobre o “mundo jovem”, com o objetivo de fixar a 

ideia de que a turma “cresceu”.  

Na própria capa da revista nº 1, aparece o título “Eles cresceram!”; além disso, as 

mudanças que mostram que os quatro personagens principais estão na adolescência podem ser 

observadas em seus corpos, suas vestimentas, e suas atitudes, como: demorar no banho; 

preocupar-se com a aparência (a Mônica mostra seu guarda-roupa que agora é variado – antes 

só tinha “vestidinhos vermelhos”; Cascão passa gel no cabelo; Cebola preocupa-se em falar 

corretamente; Magali tem uma alimentação balanceada); gostar de música (Cebola grava um 

Fig. 59: Fala Maurício – mudanças.  TMJ nº 1, p. 47. 

Fig. 60: Turma Jovem – mudanças.  

TMJ nº 1, p. 12. 
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CD para a Mônica); falar com gírias; usar nomes no diminutivo (“Mô”, Cê”, “Magá”); usar o 

celular em momentos não apropriados, como a aula; usar a internet e visitar blogs (o Capitão 

Feio, agora chamado “Poeira Negra”, tem um blog) etc. Nessa primeira edição, Poeira Negra 

invade o museu onde Franja (antigo Franjinha) trabalha, rouba um artefato místico e consegue 

trazer para a nossa realidade Yuka, uma poderosa feiticeira oriental, que aprisiona os pais da 

turma; para salvá-los, os jovens devem enfrentar desafios em quatro dimensões mágicas; tem 

início aí um jogo de RPG 
39

 e essa aventura será descrita nas edições 2, 3 e 4.  

Na edição nº 2, após os quatro amigos irem para a primeira dimensão, um dos 

guardiões dos artefatos cósmicos designa uma habilidade para cada um (Fig. 61). O Guardião 

diz que Mônica é o “coração” da equipe (que pode representar amizade e companheirismo, 

mas também o centro das atenções), enquanto o Cebola representa a “força”, a Magali a 

“coragem” e o Cascão a “agilidade”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais habilidades nos remetem ao fenômeno de juvenilização da cultura que, segundo 

Ximenes (2013, p. 22), corresponde ao apelo à juventude expresso nos meios de comunicação 

de massa, fenômeno este que “modela um imaginário de força, saúde e beleza, sendo um 

portador de sentidos almejados pelos adultos, aproximando a ideia de jovem ao imaginário de 

felicidade e plenitude”. Segundo o autor se, por um lado, o imaginário da juventude pode 

agregar valores negativos como imaturidade, improdutividade e irresponsabilidade, ao 

considerarmos a imagem de jovem como categoria social fixada por idade, por outro lado, 

principalmente na mídia, o imaginário da juvenilização geralmente é revestido de um valor 

positivo, de prestígio, ligado à beleza, força, virilidade.  

                                                           
39

 Sigla para Roling-playing Game; RPG é um tipo de jogo no qual os jogadores assumem papéis de personagens 

de ficção e criam narrativas colaborativamente, seguindo regras definidas previamente. 

Fig. 61: Turma Jovem – habilidades.  TMJ nº 2, p. 11-12. 
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Outra questão na representação do jovem é seu papel de espelho identitário, 

objetivando fazer com que o leitor destinatário se reconheça, ao ver sua imagem “refletida”. 

Conforme afirma Feres (2016, p. 714), o que é produzido pelos meios de comunicação de 

massa “precisa corresponder àquilo que o público-alvo reconhece como ‘espelho de si’” e 

romper com essa expectativa “pode significar o desinteresse e o fracasso dos meios de 

comunicação”. Como será discutido adiante, com o objetivo de atingir o maior número de 

leitores – e vendas –, os produtores procuram levar o leitor a sentir-se parte da história 

(estratégia de captação) – principal característica dos mangás – e também procuram, além de 

alimentar a curiosidade daqueles que sempre leram a turma tradicional e queria vê-la 

“crescida”, tornar as revistas o mais interessante possível para estes.  

Ao colocar a turma em outra faixa etária, em sua qualificação, foi preciso criar uma 

nova identidade para ela. É aí que se encontra o princípio de alteridade: a percepção da 

existência do outro faz com que cada um tome consciência de sua própria existência; as 

diferenças constituem sua identidade individual (cada personagem tem suas caraterísticas 

próprias), mas as semelhanças nos agrupam em um mesmo conjunto, que norteia nossa 

conduta na vida em sociedade – a identidade coletiva.  

Charaudeau (2016, p. 27) afirma que a identidade coletiva se constrói segundo fatores 

de ordem social e fatores de ordem cultural. Os primeiros têm relação com as posições que 

ocupamos e com os papéis que desempenhamos em nossas diferentes atividades da vida 

coletiva (no caso da turma, ser filho, estudante, popular ou não, etc.) e também da vida 

privada em razão do sexo (na revista, os meninos se comportam bem diferente das meninas: 

eles gostam de esportes, de quadrinhos, enquanto elas são mais românticas e dificilmente 

vemos as meninas praticando algum esporte), de idade (a turma é adolescente; agem 

diferentemente de seus pais e seus professores, que são adultos); os últimos, por sua vez, 

correspondem ao conjunto de práticas de vida dos membros de um grupo, das representações 

que esses fazem do mundo e da vida em sociedade, e dos valores que eles lhes atribuem, com 

relação, por exemplo, ao espaço, ao corpo, ao tempo, às relações sociais e ao uso da língua.  

Conforme foi apresentado até o momento, é possível observar várias mudanças com 

relação à turma na versão infantil nos fatores de ordem cultural, tentando aproximar os 

personagens ao universo “adolescente”: quanto ao espaço, as histórias mostram como eles se 

movimentam e se orientam em seu território e fora dele, como na escola, no shopping, na casa 

de um deles e, como segue o “estilo mangá”, em universos paralelos, em outras dimensões, 

fora do planeta etc.; quanto ao corpo, além das mudanças físicas, percebe-se uma preocupação 

com a aparência, algo típico da idade; quanto ao tempo, para o adolescente, cada momento é 
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único e deve ser vivido intensamente, o que é observado nas aventuras, mas sempre com uma 

preocupação moral, não se distanciando da filosofia da turma tradicional; quanto às relações 

sociais, explora-se as amizades intensas e os namoros adolescentes, dando destaque para a 

relação conturbada entre Mônica e Cebola (mais tarde, um triângulo amoroso Cebola–

Mônica–Do Contra). 

Por fim, a nova identidade coletiva pode ser observada no uso da língua, como já foi 

mencionado anteriormente, por meio do uso de gírias e de expressões próprias da faixa etária, 

já que os quadrinhos procuram simular uma conversação natural (Fig. 62). Como explica 

Charaudeau (2016, p. 29), uma língua não é somente uma fonética e uma sintaxe particular, 

mas representa, sobretudo, uma forma de pensamento particular através dos modos de 

raciocínio que lhe são próprios e está ligada a um sistema de valores, de crenças, de normas 

sociais e de comportamentos que compartilhamos e que definem nossa identidade cultural. 

Nesse sentido, a língua tem caráter cultural e também espelha as representações sociais que 

emanam de determinado grupo. 

 

 

 

 

 

 

Outro fato interessante com relação à qualificação dos personagens é que, nas 

primeiras revistas, os traços empregados assemelhavam-se muito à da “turminha” (Fig. 63). 

Com o tempo, os desenhos foram mudando, como se as personagens tivessem “amadurecido”; 

os traços foram se tornando mais suaves e o desenho mais próximo aos mangás tradicionais 

(Fig. 64).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62: Identidade coletiva – língua.  TMJ nº 4, p. 97, 67. 

Fig. 63: TMJ nas primeiras edições. TMJ nº 1, p. 126. 
Fig. 64: TMJ em edições mais recentes.  

TMJ nº 44, p. 123-124. 
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Tal aspecto faz parte da adequação da revista ao gênero; como o próprio autor disse no 

Fala Maurício da primeira edição (Fig. 59), no início a equipe estava “experimentando” e, aos 

poucos, vai “encontrando o caminho”, caminho este que pode ser mudado conforme a 

necessidade e o interesse do público. 

 Esses três componentes da construção descritiva (nomear, localizar/situar, qualificar) 

serão retomados ao longo da análise, já que estes, com seus procedimentos linguísticos e 

discursivos, contribuirão para a composição da encenação descritiva, criando determinados 

efeitos de sentido no texto, e serão de grande importância para a construção da narrativa. 

 

Como foi mencionado, na descrição, o sujeito descritor pode intervir de maneira 

explícita ou não, com a intenção de produzir um certo número de efeitos, de modo a 

manipular a leitura do destinatário (TUd), sendo que o leitor real (TUi) pode não percebê-los. 

Dentre eles, podemos citar: o efeito de saber, o efeito de confidência, o efeito de gênero e os 

efeitos de realidade e de ficção. 

O maior responsável pela criação de um efeito de saber em uma narrativa é o 

narrador, principalmente quando ele é onisciente. O narrador é responsável por identificar, 

localizar/situar e qualificar, além de fornecer informações novas ao leitor, fabricando para si 

uma imagem de “descritor sábio”, conhecedor do mundo, mostrando seu ponto de vista. O 

sujeito comunicante (EUc)  é responsável por instaurar o narrador como observador e 

conhecedor dos fatos, procurando estabelecer efeitos de real (que alternam com os efeitos de 

ficção) e criando, assim, uma credibilidade em relação ao que ele fala – ou mostra, no caso 

dos quadrinhos.  

No caso da Turma da Mônica Jovem, a revista tenta criar a sensação de que o narrador 

das histórias é o próprio Maurício de Sousa, criador da turma. Na sessão “Fala Maurício”, o 

narrador estabelece contato com o leitor destinatário e é como se ele soubesse tudo sobre o 

enredo, sobre as personagens e sobre os locais, enfim, como se ele mesmo tivesse conduzido a 

história; nessa sessão, ele ainda destaca os elementos que ele não quer que passem 

despercebidos e sobre os quais ele quer que o leitor reflita. A figura do narrador nos 

quadrinhos, apesar de ser, às vezes, imperceptível, é de extrema importância; por isso, este 

assunto será aprofundado mais adiante, ao falarmos sobre a “encenação narrativa”. 

Além da figura do narrador, o efeito de saber também pode ser criado por um 

personagem, em situações específicas. Um exemplo na revista TMJ ocorre em uma passagem 
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em que o Cascão explica seu trabalho para os professores em uma Feira de Ciências, trabalho 

esse esperado por todos, já que ele estava com notas baixas na matéria (Fig. 65). Ele 

demonstra ser conhecedor do assunto sobre o qual fala, trazendo veracidade a seu relato. 

Pode-se perceber que tal descrição conjuga signos verbais e imagéticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além do efeito de saber, o narrador também pode criar uma manipulação sensorial do 

destinatário, orientando seu percurso do olhar, criando, assim, um “senso de participação” e 

produzindo o que Charaudeau chama de efeito de confidência; tal efeito torna o mangá um 

texto mais dinâmico do que os quadrinhos tipicamente ocidentais. 

De acordo com McCloud (2008, p. 217), o mangá é um gênero que apresenta técnicas 

peculiares, com o objetivo de “amplificar o senso de participação do leitor nos mangás, uma 

sensação de ser parte da história, em vez de meramente observá-la de longe”, seja pelos rostos 

icônicos e pelos arquétipos visuais variados que têm de ser preenchidos pelo leitor para 

ganharem vida, seja pelos encontros silenciosos em ambientes capazes de posicionar os 

leitores dentro de uma cena, seja pela conexão direta com os interesses e as experiências de 

vida do leitor médio, ou pelos recursos gráficos destinados a mexer com os leitores 

emocionalmente, bem como movê-los com a ação. Em seguida, McCloud (2008, p. 216) 

descreve essas técnicas, utilizadas para atrair a atenção e aumentar seu senso de participação 

Fig. 65: Efeito de saber.  TMJ nº 41, p. 116-117. 
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do leitor; são elas, segundo o autor: o uso de personagens icônicos; a maturidade temática; um 

forte senso de localidade; os designs dos personagens; o uso frequente de quadrinhos sem 

palavras; a valorização de pequenos detalhes do mundo real; a expressão de movimento de 

forma subjetiva; o uso de vários efeitos emocionais expressivos. Com base no que o autor diz, 

procurou-se identificar no mangá de Maurício como é criado o efeito de confidência 

utilizando-se de tais recursos.  

McCloud usa o termo “personagens icônicos” para designar as faces e figuras simples 

e emotivas, de fácil reconhecimento, e “ícone”, nesse contexto, como “qualquer imagem que 

represente uma pessoa, local, coisa ou ideia” (MCCLOUD, 1995, p. 27). O uso de 

personagens icônicos, para o autor, promove a imediata identificação do leitor, ao levá-lo a 

concentrar-se em detalhes específicos e a ampliar o significado, por meio da “eliminação dos 

detalhes” (Fig. 66).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De acordo com McCloud (op. cit., p. 36-37), quando o leitor olha para uma foto ou 

desenho realista de um rosto, vê outra pessoa; no entanto, ao olhar um desenho simplificado 

(cartum), vê a si mesmo, identificando-se com o personagem e dando vida a este ao preencher 

a forma cartunizada. Charaudeau (2013, p. 385), nesta mesma linha de considerações, afirma 

que uma imagem pode ser mais ou menos mimética no processo de “reenquadramento” do 

mundo: o fenômeno da mimese vai da ilusão de transparência (semelhança) à opacidade 

(dessemelhança). A semelhança dá a ilusão de que existe uma relação direta entre o Eu e o 

Mundo, orientando o olhar em direção ao referente, dando a impressão de que se pode tocá-lo. 

Por outro lado, a dessemelhança estabelece um corte entre o Eu e o Mundo, nos lembrando de 

que o que vemos não é o mundo físico, e o olhar é orientado, não tanto na direção do que é 

representado, mas em direção ao próprio mundo representado.  

A Figura 67 mostra como os personagens da Turma Jovem são mais “opacos”, 

aproximando-se da penúltima face exposta por McCloud na Figura 66, se os compararmos, 

Fig. 66: Personagens icônicos.  

MCCLOUD, 1995, p. 

30. 
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por exemplo, aos personagens da Liga da Justiça da DC Comics (Fig. 68), mais 

“transparentes”, cujos traços se aproximam mais da face do centro. A própria ausência de cor 

é um fator que corrobora com isso; as cores na revista da DC Comics também contribuem 

para que os desenhos sejam mais realistas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra técnica apresentada é a maturidade temática dos mangás, com a diversidade de 

categorias apresentadas e de temas explorados (esportes, romance, ficção científica, fantasia, 

terror, negócios, etc.). A revista TMJ trata de temas variados, normalmente ligados ao 

universo adolescente. É, no geral, uma mistura de crônicas do cotidiano, romance, aventura, 

fantasia, comédia, esportes, e, às vezes, até mesmo suspense, ficção científica e terror. Como 

foi descrito na Metodologia, cada roteirista tem seu estilo próprio e suas preferências, o que 

confere diversidade temática à revista e faz com que as histórias sejam mais dinâmicas, não 

cansando o leitor. 

Com relação ao forte senso de localidade, os mangás exploram os detalhes nos 

ambientes, ativando memórias sensoriais e colocando o leitor “dentro da narrativa”. McCloud 

(1995, p. 42) explica que “como ninguém espera que as pessoas se identifiquem com paredes 

ou paisagens, os cenários tendem a ser mais realistas”. Isso cria um contraste do cenário com 

Fig. 67: Personagens icônicos na TMJ.  

TMJ nº 20, p. 85. 

 

Fig. 68: Personagens mais realistas na Liga da 

Justiça.  LJ nº 44, maio/2016.  

Fonte: http://hotsitepanini.com.br/dc/preview/liga-da-justica-

44-historia-1/ 
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as personagens icônicas, e tal combinação, segundo o autor (op. cit., p. 43), permite que os 

leitores se “disfarcem” num personagem e entrem num mundo sensorialmente estimulante. 

Essa técnica utiliza um conjunto de linhas para o “ser” e outro conjunto para o “ver”, um 

estilo híbrido que também pode ser denominada de efeito máscara.  

As revistas da turma tradicional têm pouquíssimos cenários e normalmente prevalece 

o fundo azul, amarelo, branco ou rosa, com somente elementos essenciais à cena: 

 

 

 

 

 

 
 

Nas revistas da turma jovem, por sua vez, o cenário é mais explorado e detalhado. Nos 

mangás, geralmente a experiência de um local ganha espaço no início da cena e várias 

histórias são iniciadas com a localização dos actantes no espaço, mostrando onde a narrativa 

se desenrolará; a primeira imagem da Figura 70 é um exemplo: o quadro que introduz a 

história em que Mônica, Cebola, Magali e Cascão vão ao Japão mostra o avião chegando ao 

aeroporto e mostra o local com riqueza de detalhes. A figura superior da direita mostra o 

quarto do Cascão, com objetos que trazem familiaridade ao leitor e a inferior traz uma casa 

mal assombrada, com uma arquitetura bem diferente das casas dos personagens da turma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69: Cenários na turma tradicional.  AM nº 41, p. 65. 

Fig. 70: Cenários na TMJ. TMJ nº 47, p. 5; nº 41, p. 54; nº 51, p. 96.  
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Mais uma propriedade dos mangás é a ampla variedade de designs de personagens, 

incluindo tipos diferentes de rostos e corpos, e o uso frequente de arquétipos recorrentes. Ao 

criar novas vidas pelos quadrinhos, o desenhista proporciona as formas, as linhas e as cores, 

enquanto o leitor proporciona a experiência humana necessária para dar-lhes vida 

(MCCLOUD, 2008, p. 59). Os artistas entram em contato com os leitores no nível humano 

por meio do design dos personagens, de suas expressões faciais e sua linguagem corporal; 

McCloud (op. cit., 2008, p. 63) indica três qualidades, para ele imprescindíveis, no design de 

um bom personagem de quadrinhos: uma vida interior, ou seja, uma história, uma visão de 

mundo, uma personalidade e desenho únicos; uma distinção visual, ou seja, um corpo, um 

rosto e uma indumentária distintos; traços expressivos, ou seja, traços de fala e de 

comportamento associados com o personagem. 

Na revista TMJ, as personagens seguem um certo padrão, mantendo os traços 

semelhantes entre si, assim como ocorre na revista tradicional, com características da faixa 

etária (são usados arquétipos recorrentes); McCloud (op. cit., p. 70) diz que, ao se esforçar por 

tornar todos os seus personagens bonitos, o desenhista acaba lançando mão de um mesmo 

corpo e rosto ideal repetidamente; na Turma da Mônica Jovem, as meninas e meninos têm 

tipo físico muito semelhante.  

No entanto, cada personagem tem sua própria característica, com um ponto em comum 

com seu correspondente na turma tradicional (Fig. 71); há uma distinção visual nos cabelos, 

indumentárias, etc.; cada um tem sua personalidade própria, o que nos ajuda a prever o que 

farão em situações específicas ou a entender certas atitudes. A Mônica, por exemplo, é forte, 

corajosa, justa, impulsiva, brava e “pavio curto”, enquanto a Magali é meiga, amiga, delicada, 

conciliadora e vaidosa; isso se reflete em suas aparências físicas: a Mônica geralmente usa 

roupas mais confortáveis, enquanto a Magali tem postura e roupas mais “femininas” (Fig. 71, 

segunda imagem). Da mesma forma, Cebola é inteligente, voltado para a tecnologia, enquanto 

Cascão é mais interessado em esporte; isso faz com que o leitor se identifique com 

determinado personagem e se coloque no “lugar dele”. 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 71: Design de 

personagens. TMJ nº 45, 

p. 47, 82.  
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Nos mangás, também é frequente o uso de quadrinhos sem palavras, combinados com 

transições aspecto a aspecto entre quadrinhos – “transições de um a outro aspecto de lugar, 

ideia ou estado de espírito” (MCCLOUD, 2008, p. 15) –, levando os leitores a montar cenas a 

partir de informações visuais fragmentárias; nesse caso, o leitor é quem vai preencher as 

lacunas, o que dependerá de um grau elevado do senso de compartilhamento de informações. 

McCloud (1995, p. 79) explica que a transição aspecto a aspecto é utilizada, na maioria das 

vezes, para estabelecer um “clima” ou “sentido de lugar”, pois o tempo parece “parar” nessas 

combinações silenciosas e é como a ação ocorresse em um único momento, utilizando 

fragmentos dispersos, a serem compostos pelo leitor. 

Na Figura 72, temos um exemplo. Os quadros não contêm falas nem legendas, 

somente o título do capítulo e algumas onomatopeias. O primeiro e o segundo quadro 

mostram um mesmo momento: Cascão está serrando madeira em sua casa; o mesmo ocorre 

no terceiro e quarto quadros: alguém chega (a imagem mostra as pernas de uma pessoa) 

enquanto Cascão está trabalhando. 

 

 

Os quadrinhos sem palavras podem ser encontrados na revista, usados para produzir 

diferentes efeitos; sem a presença de textos verbais, o conteúdo das imagens é posto em 

relevo. No entanto, apesar de a transição aspecto a aspecto aparecer algumas vezes na TMJ, 

predominam as transições: ação a ação, quando um único sujeito (pessoa, objeto etc.) aparece 

em uma série de ações; sujeito a sujeito, quando há uma série de sujeitos alternantes dentro de 

uma única cena; em momentos específicos, aparecem as transições: momento a momento, 

quando uma única ação é retratada em uma série de momentos, diminuindo o ritmo da cena; e 

Fig. 72: Transição aspecto a 

aspecto. TMJ nº 41, p. 16.  
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cena a cena, quando há transições entre distâncias significativas de tempo e/ou espaço 

(MCCLOUD, 2008, p. 15). 

Mais uma técnica dos mangás descrita por McCloud é a valorização de pequenos 

detalhes do mundo real.  Tenta-se criar um “efeito de realidade”, de modo a conectar o leitor 

com as experiências cotidianas, mesmo em histórias fantásticas ou melodramáticas. No 

quadrinho japonês, um objeto se torna realista não só para mostrar os detalhes, mas para 

passar para o leitor ideias como peso, textura e complexidade física. Na TMJ, esse recurso é 

explorado várias vezes, como pode ser visto na Figura 73.  

 

 

 
 

 

 

 

 

A expressão de movimento de forma subjetiva é mais uma técnica. Fundos rajados 

fazem os leitores sentirem que estão se movendo com o personagem, em vez de simplesmente 

observando de fora seu movimento. É como se a “câmera” focasse no objeto em movimento e 

o fundo ficasse desfocado. Como se trata de história de adolescentes, por si só “acelerados”, 

dinâmicos, a expressão da ideia de movimento é bastante utilizada na revista, como pode ser 

observado na Figura 74. Tal aspecto foi explorado no tópico 4.1, que fala da relação palavra-

imagem na TMJ. 

              

 

 

 

 

 

 

 
 

Por fim McCloud (2008, p. 216) destaca os vários efeitos emocionais expressivos, 

como fundos expressionistas, montagens e caricaturas subjetivas – todos destinados a oferecer 

aos leitores uma “janela” para o que as personagens estão sentindo. Tal recurso é bastante 

utilizado ao expressar as emoções por meio do uso dos chibis, ou superdeformação, como já 

foi explicado anteriormente, no tópico 4.1 (Fig. 75).  

Fig. 73: Pequenos detalhes.  

TMJ nº 45, p. 112. 

Fig. 74: Movimento subjetivo.  TMJ nº 25, p. 17; nº 47, p. 93. 
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Além dos chibis, há outros recursos utilizados para exacerbar a expressão e os 

sentimentos das personagens na revista: as caricaturas subjetivas, por exemplo, aparecem com 

muita frequência (Fig. 76), além das metáforas visuais descritas no tópico 4.1, que, por sua 

frequente utilização nos mangás, podem ser consideradas símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como também já foi abordado, outro recurso dos mangás presente na TMJ são os 

olhos expressivos dos quadrinhos japoneses, que “revelam a alma do personagem” ao leitor: 
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 77: Olhos expressivos.  TMJ nº 51, p.11, 37. 

Fig. 76: Caricaturas subjetivas.  

TMJ nº 51, p. 17. 

Fig. 75: Efeitos emocionais expressivos.  TMJ nº 41, p. 8, 23, 30. 
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Os fundos expressionistas e as montagens também são explorados na revista com o 

intuito de expressar sentimentos e, assim, aumentar a sensação de participação do leitor. As 

montagens, por exemplo, podem ser utilizadas para externar o pensamento de um 

personagem, que se mistura à ação (Fig. 78). 

 

  

Nas duas imagens, o pensamento do Cascão com relação à fala da Mônica e da Maria 

Cascuda, respectivamente, aparece na cena. Nesse caso, o conteúdo visual apresenta imagens 

de planos diferentes – a ação da narrativa e a imaginação do personagem – e provoca, 

consequentemente, o efeito de confidência, ao dar leitor a sensação de que está “dentro da 

cabeça” do personagem. Os fundos expressionistas, típicos do shojo mangá, também podem 

ser encontrados na revista (Fig. 79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78: Montagens.  TMJ nº 41, p. 39, 50. 

Fig. 79: Fundos expressionistas.  

TMJ nº 46, p. 122; nº 41, 

p. 17, 27. 
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Ao referir-se aos fundos expressionistas, McCloud (1995, p. 132) diz que estes são 

uma ferramenta valiosa para indicar ideias invisíveis e, sobretudo, o mundo das emoções; 

desse modo, o fundo pode afetar nossa “leitura” dos estados interiores dos personagens. 

Um recurso interessante, não citado por McCloud, mas utilizado na revista, são 

momentos de digressão, quando os personagens fazem conexão com o tempo em que eram 

crianças, estabelecendo, assim, relação com a turma jovem com a “turminha” (Fig. 80); isso 

cria o efeito de confidência a partir do momento que o leitor resgata em sua memória suas 

leituras do quadrinho tradicional, criando a sensação que acompanhou o crescimento das 

personagens e as conhece muito bem, desde “crianças”.  

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfim, ao observar todas essas características, pode-se dizer que o efeito de 

confidência na TMJ está estreitamente ligado à estratégia de patemização, ou seja, procura 

captar o leitor pela visada de “fazer sentir”, provocando neste um estado emocional agradável 

ou desagradável ao sentir-se parte da história. Vale ressaltar que a patemização tem profunda 

relação com os imaginários sociodiscursivos de determinada sociedade, visto que o apelo 

emocional só surtirá efeito se baseado no conhecimento de mundo do leitor, seu sistema de 

valores e, portanto, no reconhecimentos das “pistas” deixadas pelo autor.  

Por exemplo, nos mangás japoneses, vários símbolos que tentam passar ao leitor 

sensações de emoção têm origem na mitologia e na cultura nipônica; um exemplo é a flor de 

cerejeira (sakura), que é comum nos quadrinhos orientais e pode ser utilizada para representar 

a primavera (época em que ela desabrocha), a beleza delicada mas efêmera (o florescer dela é 

muito curto), e até mesmo uma morte precoce ou inesperada; tal simbologia, no entanto, não 

será “captada” por um leitor ocidental que desconheça tais informações. 

 

Passando para outro efeito de sentido da encenação descritiva, como foi discutido 

anteriormente, Maurício revela que a nova produção (TMJ) nasceu para atender à faixa de 

Fig. 80: Digressão.  TMJ nº 41, p. 7, 28. 
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público que estava deixando de ler a Turma da Mônica e interessando-se pelos mangás 

japoneses. Dessa forma, ao criar a Turma da Mônica Jovem, procurou-se manter o perfil da 

Turma da Mônica tradicional, adicionando elementos do mangá, para tornar a revista 

interessante ao público adolescente, criando-se, dessa maneira, o efeito de gênero. 

As histórias da Turma da Mônica tradicional são consideradas “politicamente 

corretas” por alguns críticos, apesar de alguns discutirem sobre o bullying sofrido pela 

personagem principal, a quem os colegas chamam de “baixinha, dentuça e gorducha”. Os 

temas, como afirma o próprio autor, são as emoções básicas ou assuntos em evidência, 

frequentemente voltados para uma “lição de moral” de fundo, assim como ocorre nas fábulas, 

concretizados por meios de ações que tentam reportar cenas do mundo infantil – brincadeiras, 

travessuras, pequenas brigas, conversas entre crianças, vida em família – ou que contam 

aventuras extraordinárias. 

As histórias da revista jovem têm essa mesma característica. No entanto, os temas, 

apesar de preservarem a questão ética, são voltados para o público adolescente e têm, de 

forma mais explícita, por objetivo levar os jovens a refletirem sobre determinado assunto. Na 

maioria das vezes, o tema é retomado na sessão “Fala Maurício”, texto no fim da revista, que 

torna mais evidente o fazer persuasivo. A figurativização desses temas, em contraposição com 

a revista infantil, são ações que procuram retratar cenas do mundo adolescente – namoro, 

conflitos, brigas, fofoca, relacionamento entre amigos e rivais, vida na escola, contato com o 

mundo virtual, interação em redes sociais etc., ou também aventuras extraordinárias, como é 

típico nas revistas da Turma da Mônica. 

O mangá, por sua dinamicidade, é bastante atrativo ao público jovem. Por isso, como 

foi mencionado, houve uma adequação da nova revista ao estilo, criando-se o efeito de 

mangá. De acordo com Cools (2011, p. 67), uma das principais características do mangá é seu 

“ritmo” acelerado e vários fatores contribuem para isso. Tais fatores são típicos do gênero e 

Maurício aplica alguns deles na versão jovem da turma. 

Segundo Cools (2011, p. 67), um dos fatores que pode acelerar ou desacelerar o ritmo 

de leitura natural é a quantidade de informação que contém em cada quadro; quanto mais 

complexa a informação veiculada, mais tempo o leitor levará para decodificá-la. Os mangás 

em geral possuem mais páginas do que os quadrinhos normais, mas cada quadro contém 

menos informação, em diferentes níveis. A maioria dos quadrinhos dos mangás não possui 

muitas parcelas verbais de texto, o que exerce papel significativo: a parcela verbal requer um 

diferente nível de concentração do que a imagem, que é icônica e indeterminada. Dessa 

forma, os quadros que possuem personagem não terão mais que um ou dois balões com 
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textos-verbais, com extensão relativamente curta; no caso de apresentarem maior conteúdo 

verbal, este é apresentado em um cenário estático, com elementos do cenário onde a ação se 

desenvolve ou totalmente branco, e sem personagens. Outro recurso, como já foi abordado, 

são os quadros silenciosos ou quase sem palavras, que pode contribuir para uma leitura mais 

fluida (nem sempre, dependendo da quantidade de simbolismo e se este é claro para o leitor).  

Na revista TMJ, os quadrinhos têm normalmente não mais que dois ou três balões de 

fala, que são geralmente bem curtas; o maior número de balões aparece nos quadros maiores, 

em situações específicas, por exemplo, para retratar todos falando ao mesmo tempo ou 

alguém que fala sem parar, coisas típicas de adolescente. Há também um grande número de 

imagens “silenciosas”, dando destaque à ação ou à emoção do personagem. 

Outro fator destacado por Cools (2011, p. 68) que contribui para a aceleração da 

leitura é a ausência de cor. A cor, com suas diferentes nuances, é um elemento visual a mais 

que traz consigo informação. De acordo com McCloud (1995, p 188-192), as cores: passam a 

simbolizar as personagens na mente do leitor (no quadrinho clássico, por exemplo, a Mônica 

estava sempre de vermelho, a Magali de amarelo, o Cebolinha de verde etc.); enfatizam as 

formas dos objetos animados e inanimados (um jogo em andamento vira uma bola no ar; um 

rosto mostrando expressão vira uma cabeça), como mostra a Figura 81.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Dessa forma, no preto e branco, as ideias por trás da arte são passadas de maneira mais 

direta, ou seja, o significado “transcende a forma”. Assim como nos mangás japoneses, a 

revista TMJ apresenta capa atraente, bem colorida, mas as histórias são todas em preto e 

branco, com efeitos visuais criados pela proximidade ou distanciamento dos pixels 
40

.  

A fragmentação dos corpos e rostos das personagens é mais uma característica dos 

mangás. Nos mangás, aparecem com frequência quadros que focam partes do corpo, com pés 

                                                           
40

 Pixel (do inglês: picture element) é “a mais pequena unidade lógica de informação visual utilizada para a 

construção de uma imagem. Pequenos quadrados visíveis quando uma imagem é ampliada”. (Disponível em: 

http://www.infopedia.pt/$pixel. Acesso em 29/09/13) 

Fig. 81: Cores.   

MCCLOUD, 1995, p. 189. 
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e mãos; com isso, o leitor tem que “juntar as partes” em sua mente. Tal segmentação também 

é obtida por meio de efeitos que simulam “aproximação do ângulo da câmera” (zoom in), 

mirando geralmente os olhos do personagem. Como pode ser visto na Figura 82, a 

fragmentação aparece na revista TMJ, e isso ocorre diversas vezes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   

        Esses efeitos destacam algum detalhe ou gesto que não deve passar despercebido e são 

usados para manter o dinamismo entre os quadros, pois tornam certas ações mais 

compreensíveis ao leitor; além disso, são usados com função patêmica, como quando se 

destaca os olhos do personagem para dar ênfase a seus sentimentos. Tal recurso já não 

aparece na turma clássica, por exemplo, revista na qual predominam as imagens com 

personagens de corpo inteiro.  
 

Por fim, Cools (2011, p. 77) ressalta o layout irregular e a não linearidade dos 

quadros. No mangá, não há um número regular de quadros (o número pode variar de um a 

oito) e eles não seguem um padrão de formato, pois é possível encontrar: diferentes 

perspectivas; quadros sem margens, às vezes coincidindo com os limites da página; quadros 

diagonais; imagens que ultrapassam os limites dos quadros. Isso certamente não ocorre na 

revista tradicional, na qual os quadros apresentam grande linearidade e regularidade no 

layout. Na TMJ, esse aspecto é bastante empregado, principalmente nas histórias de ação; o 

número de quadros varia, e o limite entre eles é ultrapassado com frequência, como pode ser 

observado na Figura 83: 

  

Fig. 82: Fragmentação.  TMJ nº 51, p. 7, 65. 
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Com relação à não linearidade, o movimento a ser realizado pelos olhos para a leitura 

das páginas também varia, como pode ser observado nestes exemplos, todos retirados da 

mesma edição (Fig. 84 e 85): 
 

                                    

Fig. 83: Layout irregular.  

TMJ nº 51, p. 116. 

Fig. 84: Não linearidade 1.  TMJ nº 51, p. 7, 19. 
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No entanto, é importante destacar que, apesar de seguir o estilo mangá, na Turma da 

Mônica Jovem optou-se pela ordem ocidental de leitura, da esquerda para a direita [], 

diferentemente dos quadrinhos orientais, que são lidos da direita para a esquerda []. Quem 

está acostumado a ler mangás, normalmente, vai direto para a última página da revista. Por 

isso, na página final há um aviso aos leitores (Fig. 86): 
 

 

Fig. 85: Não linearidade 2.  TMJ nº 51, p. 21, 39. 

Fig. 86: Leitura do mangá TMJ.  TMJ nº 41, p. 130. 
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Por último, trataremos dos efeitos de realidade e ficção, pois a alternância entre esses 

dois efeitos é que constrói o “plano de fundo” (visão de mundo) em textos narrativos, como 

os quadrinhos.  Mesmo sendo ficção, um texto se ancora na realidade e conta com as 

experiências de mundo de autor e leitor para adquirir sentido. 

Nos quadrinhos, o efeito de realidade é criado quando são utilizadas imagens icônicas, 

próximas ao real, ou estereotipadas, para que o leitor reconheça nelas um mundo realista, por 

meio de seus saberes de crença e de conhecimento (imaginários sociodiscursivos), de modo a 

possibilitar a criação de imagens mentais que completem os espaços entre os quadros.   

Sabe-se, como foi citado na Fundamentação Teórica, que os sistemas de representação 

icônica apresentam um caráter construído e são motivados pela semelhança com o dito 

“mundo natural” (o que confere certa identidade  – total ou parcial – entre os traços e as 

figuras do representado e do representante) e que, se estes são compreendidos por outras 

pessoas além daquelas que as fabricam, é porque existe um mínimo de convenção 

sociocultural, um caráter simbólico.  

Com relação às imagens estereotipadas, Eisner (2005, p. 21-22) aponta que 

a arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis da conduta humana. Seus 

desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de experiências armazenadas na memória do 

leitor para que ele consiga visualizar ou processar rapidamente uma ideia. Isso torna necessária 

a simplificação de imagens transformando-as em símbolos que se repetem. Logo, estereótipos. 

Nos quadrinhos, os estereótipos são desenhados a partir de características físicas comumente 

aceitas [...]. Eles se tornam ícones e são usados como parte da linguagem na narrativa gráfica.  
 

Tal ideia está ligada à noção dos imaginários sociodiscursivos. “Estereótipo”, nesse 

caso, não apresenta necessariamente um sentido negativo, ligado a um preconceito; aqui, 

estereótipo pode ser definido como “uma ideia ou um personagem que é padronizado numa 

forma convencional, sem individualidade” (EISNER, 2005, p. 21), algo muito comum nos 

quadrinhos. Segundo Amossy e Pierrot (2010, p. 32), os estereótipos são 

representações cristalizadas, esquemas culturais preexistentes, através dos quais cada um filtra 

a realidade ao seu redor. Segundo Lippmann, estas imagens são indispensáveis para a vida em 

sociedade. Sem elas, o indivíduo estaria perdido no fluxo e refluxo da sensação pura; seria 

impossível a ele compreender o real, categorizá-lo ou atuar sobre ele. Como examinar cada ser, 

cada objeto em sua especificidade própria e em detalhes, sem vinculá-los a um tipo ou uma 

generalidade? [tradução nossa] 
41

  
 

Um exemplo de estereótipo aparece na edição nº 62; quando o professor Licurgo, ao 

simular um júri na escola, aparece trajado como “juiz”, com peruca, numa imagem 

                                                           
41

 Texto original: Se trata de representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, através de los 

cuales cada uno filtra la realidad de su entorno. Según Lippman, estas imágenes son indispensables para la vida 

en sociedad. Sin ellas, el individuo estaría sumido en el flujo y reflujo de la sensación pura; le sería imposible 

comprender lo real, categorizarlo o actuar sobre ello. ¿Cómo examinar cada ser, cada objeto en su especificidad 

propia y en detalle sin vincularlo a un tipo o una generalidad? (Amossy e Pierrot, 2010, p. 32) 
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estereotipada, típica dos quadrinhos (Fig. 87). Outro estereótipo visível é com relação ao pai 

do Quim, “Seu Quinzão”. Quim é o namorado da Magali, desde a infância. Seu Quinzão é 

português; ele é dono de uma padaria, um pouco acima do peso, tem um grande bigode e, pelo 

apelido, deduz-se que seu nome é “Joaquim”; além dos estereótipos, a nacionalidade 

portuguesa é expressa também por sua fala (Fig. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

  

O uso de estereótipos nos quadrinhos visa a facilitar a compreensão do leitor, ao 

apresentar padrões de fácil reconhecimento. No entanto, a identidade coletiva, com seu caráter 

homogeinizante, tende à formação de estereótipos negativos, com julgamentos que se 

consolidam e se generalizam, caricaturizando o outro. Charaudeau (2015, p. 19) afirma que o 

julgamento estereotipado é um fenômeno duplo: o julgamento que fazemos do outro diz algo 

sobre o outro, deformando-o e, reciprocamente, esse julgamento diz algo sobre nós mesmos. 

Os estereótipos podem formar preconceitos, por isso, é preciso ficar atentos a tais 

generalizações, para que não perpetuemos uma visão negativa sobre determinado grupo. 

Com relação ao efeito de realidade, observe-se a Figura 89, por exemplo. A imagem 

da esquerda, que abre o primeiro capítulo da história, traz o cenário de uma praia (frame), 

semelhante ao real, que é capaz de evocar todo um imaginário do leitor, e trazer a sua mente 

situações que podem estar ligadas a esse quadro, situações essas que se desenrolarão adiante, 

como montar cadeiras e barracas de praia e tomar água de coco (imagens da direita). 

Fig. 87: Estereótipo 1.  TMJ nº 62, p. 48. 

Fig. 88: Estereótipo 2. TMJ nº 45, p. 58. 
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Todas essas ações fazem parte desse quadro (literalmente, pois os quadrinhos são 

expressos por quadros – frame, em inglês) e criam um efeito de realidade para o leitor. 

Conforme explica Lins (2008, p. 35-36), 

as noções de estruturas de expectativas, esquemas de conhecimento e enquadramentos vão 

auxiliar no entendimento acerca das pessoas, objetos e cenários do mundo. São essas noções, 

principalmente, que explicam como as pessoas partilham conhecimento de modo a produzir 

sentido sobre o mundo. [...] [H]á uma habilidade natural no ato de interpretar, de se chegar 

automaticamente ao não escrito ou ao não dito, baseada em estruturas de conhecimentos pré-

existentes. Essas estruturas funcionam como padrões familiares, cristalizados a partir de 

experiências anteriores. Padrões desse tipo são identificados como "esquemas". Desse modo, 

pode-se definir esquemas como estruturas de conhecimento pré-existentes na memória. Se há 

um padrão fixo, estático, em relação ao esquema, ele é chamado frame. Frame, então, define-se 

como um conjunto de conhecimentos sobre determinado objeto, pessoa, evento, partilhado 

entre um grupo social, podendo ser visto como uma versão prototípica do objeto, da pessoa e 

do evento. 
 

Outro recurso para se criar o efeito de realidade é o uso de intertextualidade 
42

 com 

sinsignos, signos que representam coisas ou eventos existentes do mundo real (PEIRCE, 

2010, p. 52). Na revista TMJ, por exemplo, pode-se encontrar referência a termos da internet, 

presentes na vida dos jovens leitores (Fig. 90): Cascão faz pesquisa no “Gúgól” (referência à 

                                                           
42

 Segundo Koch (2006, p. 145), a intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto, 

podendo ser explícita, quando “no próprio texto é feita menção à fonte do intertexto, como acontece nas citações, 

referências [...]”, ou implícita, quando não se menciona a fonte e o produtor do texto normalmente espera que o 

leitor seja capaz de reconhecer a presença do intertexto. 

Fig. 89: Efeito de realidade.  TMJ nº 54, p. 6, 11, 29. 
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Google) e dá uma olhadinha no “Feicebúqui” (referência ao Facebook). Além disso, apesar de 

representarem elementos de ficção, os bonecos do Cascão remetem o leitor a personagens que 

fazem parte do universo adolescente: Destruidor (inimigo das Tartarugas Ninja), Jaspion, 

Jack Sparrow (Piratas do Caribe), etc. Outros exemplos que misturam a ficção do mundo real 

às histórias são: uma situação em que o Cascão, fugindo da turma, pula a janela, a mãe 

pergunta se ele “tá achando que é o Jeca Báuer”, referência a Jack Bauer, personagem 

protagonista de uma série policial; o Doutor Ráuse, médico do bairro do Limoeiro, 

constantemente mal-humorado, sarcástico e pouco sociável – uma paródia óbvia do 

personagem Dr. Gregory House, interpretado pelo ator britânico Hugh Laurie. 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já o efeito de ficção, como foi mencionado, é produzido por meio da construção 

subjetiva de mundo, que deixa transparecer o ponto de vista do descritor (revela a 

subjetividade do descritor) ou culmina na construção de um mundo mitificado, ligado ao 

imaginário simbólico, em contraste com o mundo realista. Para além da Semiolinguística, 

Quella- Guyot (1994, p. 73) aponta que cada universo criado nos quadrinhos guarda seu 

próprio sistema de valores, refletindo, naturalmente, o de seus criadores e da sociedade na 

qual estão inseridos.  

Fig. 90: Intertextualidade.  TMJ nº 41, p. 55, 56, 34, 80; nº 46, p. 44. 
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Maurício de Sousa, autor da Turma da Mônica, afirma que vê todos os roteiros – que 

são em forma de storyboard, com desenhos mais simplificados, para dar uma ideia geral – e 

examina, aprova, devolve, sugere alterações em tais roteiros, e faz questão que suas histórias 

passem valores, ética e informação aos pequenos e aos jovens leitores. Em uma entrevista 

dada pelo “pai” da Turma da Mônica ao site Produção Cultural no Brasil, o autor revela a 

“visão subjetiva de mundo” por trás da revista e o ponto de vista do autor: 

Nós fazemos o que eu considero uma história em quadrinhos universal. Há uma 

listinha dos assuntos, dos temas, do comportamento que deve ser seguido pela nossa 

turminha para eles poderem andar na “Vila do Limoeiro universal” que estamos 

tentando criar. [...] Normalmente, o meu cuidado é para que a história tenha emoções 

básicas. As emoções básicas são imutáveis. Então, raivinha, amor, ódio, ciuminho, 

ambição, tudo mais, isto não muda. Então, é você fazer a história com estes elementos 

e a moldura você muda conforme o caso. [...]  

Nós temos aqui no instituto cultural uma pedagoga, a Betina, que conhece tudo do 

currículo [...] [N]ós pegamos os temas que estão aí em evidência, candentes, 

“pulando”, e eu chamo os nossos roteiristas e falo para eles: “Olha, vamos fazer uma 

historinha em que este tema, essa coisa, no meio, daria uma história; faz uma aventura 

linda, bonita, maravilhosa, uma viagem a Marte, qualquer coisa assim, mas no meio 

do caminho faz alguma coisa da ecologia, alguma coisa de cuidado com o meio 

ambiente”. [...] Esse material foi percebido, inclusive, pelas autoridades da Rússia, que 

encomendaram a Turma da Mônica para ir para as escolas por causa disso, por causa 

desse comportamento, dos valores, ética e da informação. Nós estamos atingindo 180 

milhões de crianças pela web na China com esse tipo de material. Então dá para você 

colocar tranquilamente formação, informação, ética, comportamento nas histórias em 

quadrinhos “sem que ninguém perceba”. 
43

 

 

A Turma Jovem segue a mesma regra, evitando temas polêmicos. Como o próprio 

Maurício disse em entrevista à Revista IstoÉ, ele prefere “não mexer com política, religião e 

sexualidade” e diz que “dá para você contar milhões de histórias dessa maneira”; ele ainda 

acrescenta que “a Turma da Mônica não deve levantar bandeiras, ela deve pegar aquelas que 

estão passando” 
44

, ou seja, ele só aborda temas já consolidados na sociedade, confirmando as 

representações sociais e imaginários vigentes. 

A construção de um mundo mitificado também está presente na revista TMJ, quando a 

turma se envolve em aventuras extraordinárias, como viagens em outras dimensões, viagens 

no mundo virtual, histórias de terror e suspense, etc. Nas edições 1 a 4, por exemplo, como já 

foi abordado, a turma viaja por “4 dimensões mágicas” (Fig. 91) para salvar seus pais, que 

foram aprisionados por uma “poderosa feiticeira oriental”. Nas edições 6 a 8, a turma vive 

uma aventura no espaço; na edição 48, Cebola faz uma viagem ao futuro e enfrenta os 

                                                           
43

 Entrevista de Maurício de Sousa ao site Produção cultural no Brasil. Disponível em: 

http://www.producaocultural.org.br/slider/mauricio-de-sousa/. Acesso em 15/06/2012. 

44
 Extraído de: A infância não está mais curta. Disponível em: http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/ 

detalhe/172219_A+INFANCIA+NAO+ESTA+MAIS+CURTA+. Acesso em 12/06/2012. 

http://www.producaocultural.org.br/slider/%20mauricio-de-sousa/
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“zumbots”, uma estranha raça de robôs-zumbis que domina o mundo; na edição 59, no mundo 

virtual por meio de um jogo de realidade ampliada; e assim por diante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Além disso, há a presença de personagens como Poeira Negra (antigo “Capitão Feio”), 

Ângelo (antigo “Anjinho”), professor Licurgo (antigo “Louco”), Agnes (um fantasma), Bruxa 

Viviane, Madame Creuzodete (uma espécie de vidente), Astronauta (agora chamado de 

Comandante Astronauta), entre outros, que misturam o insólito à vida “normal” das 

personagens. Apesar de na TMJ prevalecerem as aventuras que ocorrem no próprio bairro do 

Limoeiro, nos mangás em geral, a criação de um mundo mitificado é bastante frequente.  

Ao focalizar os quadrinhos, também é possível notar alguns recursos visuais, 

construídos de modo subjetivo, mas que têm certa ancoragem no mundo objetivo, signos estes 

utilizados para “fazer o leitor imaginar”. Como afirma Eisner (2005, p. 61), a mídia dos 

quadrinhos não tem som, música ou movimento e, dessa forma, utiliza recursos facilmente 

identificáveis pelo leitor, que participará da história, completando as lacunas e dando vida às 

cenas. Exemplos desses recursos são: o uso de balões de fala, as onomatopeias, a 

representação de movimentos e a gestualidade, abordados no tópico 4.1.  

No entanto, é preciso lembrar que não se pode opor de maneira radical os efeitos de 

realidade e de ficção. As construções objetiva e subjetiva de mundo se entrecruzam e a 

alternância entre elas faz com que uma narrativa, por mais fantasiosa que seja, tenha alguma 

ancoragem no real, seja por semelhança ou por oposição, o que possibilita o estabelecimento 

de relações, fazendo com que o texto tenha sentido para o leitor; o leitor, por sua vez, para 

interpretar as mensagens subjetivas, precisa acionar seu conhecimento do mundo objetivo, 

real. Enfim, o contrato estabelecido na encenação narrativa é que vai direcionar as escolhas 

Fig. 91: Mundo mitificado.  

TMJ nº 2, p. 5. 
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feitas na instância da produção, de modo a garantir que os efeitos visados tenham a chance de 

ser efetivamente produzidos na instância de recepção; devido a sua importância, a encenação 

narrativa será tema do próximo tópico de análise. 

 

 

O ato de contar histórias está enraizado no comportamento social dos grupos humanos – 

antigos e modernos. As histórias são usadas para ensinar o comportamento dentro da 

comunidade, discutir morais e valores, ou para satisfazer curiosidades. Elas dramatizam 

relações sociais e os problemas de convívio, propaga ideias ou extravasa fantasias. Contar uma 

história exige habilidade. (EISNER, 2005, p. 11) 
 

Para se contar uma história, é necessário um “contador” investido de uma 

intencionalidade, de uma certa maneira, em um determinado contexto. Portanto, toda história, 

inclusive a em quadrinhos, depende de uma encenação narrativa, como define a 

Semiolinguística. A encenação narrativa, conforme foi explicado no tópico 2.4, constrói o 

universo narrado (ou contado), sob a responsabilidade de um sujeito narrante que se acha 

ligado por um contrato de comunicação ao destinatário da narrativa.  

Eisner (2005, p. 53) fala sobre o contrato da narrativa, indo ao encontro dos 

pressupostos da Semiolinguística, quando diz que, para se contar uma história, seja ela oral 

escrita ou gráfica, na primeira etapa há um entendimento (acordo) entre o contador e o 

ouvinte/leitor: o contador espera que o público (usando um acúmulo razoável de experiências) 

vá compreender, enquanto o público espera que o contador vá transmitir algo que seja 

compreensível. Dessa forma, nos termos da Semiolinguística, as histórias em quadrinhos 

articulam dois espaços de significação: um espaço externo ao texto e um espaço interno ao 

texto.  

O espaço externo ao texto (extratextual) é aquele onde se encontram os dois parceiros 

da troca linguageira: o autor (sujeito comunicante – EUc) e o leitor/espectador real (Sujeito 

interpretante – TUi); nesse caso, a obra se constitui como veículo de interação entre autor e 

leitor/espectador e tal interação se dá no universo situacional ou no “mundo real”. Entre os 

espaços externo e interno, estão o narrador (contador da história – EUe) e o leitor idealizado 

(Sujeito destinatário – TUd).  

Já o espaço interno ao texto (intratextual) é aquele onde se encontram os personagens 

– também sujeitos enunciadores e destinatários – que imitam o mundo real ou representam um 

mundo imaginado, com seus interlocutores comunicantes e interpretantes. Nesse caso, a 

interação ocorre entre os personagens no interior da própria obra e tal interação se dá no 

universo discursivo, no mundo da ficção. 
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Consequentemente, é possível depreender uma dupla mise-en-scène: uma no mundo 

da representação, dos personagens, e outra no mundo da produção e da interpretação dos 

quadrinhos. Sob esta ótica, com base no esquema que representa os diferentes lugares de 

construção de sentido da máquina midiática proposto por Charaudeau (CHARAUDEAU, 

2007a, p. 23; 2009a, p.184), as enunciações possíveis nas histórias em quadrinhos de 

Maurício de Sousa podem ser representadas por meio do seguinte esquema: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4: Dispositivo da Encenação Narrativa nos quadrinhos de Maurício de Sousa 
45 
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 Quadro elaborado pela autora da presente pesquisa. O quadro retoma aspectos do quadro 2, da página 24, e 

inclui elementos próprios da narrativa.  
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Esse quadro se fundamenta na encenação discursiva do ato de comunicação. 

Charaudeau (2007a, p. 23) afirma que o sentido do ato comunicativo dependerá da relação de 

intencionalidade instaurada na troca entre as instâncias de produção e de recepção. Como 

consequência, é possível depreender três lugares de pertinência, conforme representado no 

Quadro 4:  

 o lugar da instância de produção, submetida a certas condições de produção, 

representado pelos enunciadores da narrativa – Autor (EUc) / Narrador (EUe); 

 o lugar da instância de recepção, submetida a condições de interpretação, 

representado pelo leitor da narrativa – Leitor-destinatário (TUd) / Leitor-real (TUi); 

 o lugar do texto como produto, submetido a certas condições de construção, 

representado pela narrativa verbo-visual (história em quadrinhos). 

 

Esses três lugares, por sua vez, estruturam-se em diferentes espaços. Com relação à 

produção, há um espaço "externo-externo", que compreende: as condições de 

produção/distribuição da revista pela Maurício de Sousa Produções (MSP), com a 

intencionalidade orientada por motivações socioeconômicas (ampliação de mercado); e a 

afirmação de uma credibilidade (satisfazendo a curiosidade e o imaginário dos antigos 

leitores da “turminha” sobre como seriam os personagens crescidos), conferida pela 

legitimidade da palavra do autor como ser social. Este espaço é ligado ao EUc, que se 

apresenta com dupla atividade. Há também um espaço "externo-interno" (que compreende as 

condições semiológicas da produção, aquelas que nortearão a narrativa, orientada pelos 

efeitos visados), ligado ao EUe.  

A recepção estrutura-se em dois espaços: o "interno-externo" (em que se encontra o 

destinatário ideal – TUd – e os efeitos supostos) e o "externo-externo" (em que se encontra o 

receptor real – TUi –, o alvo das visadas, e os efeitos produzidos).  

Já no lugar da construção do produto, há um espaço "interno", onde todo discurso se 

configura em texto, segundo uma certa organização semiodiscursiva, resultado de uma 

cointencionalidade (o conhecimento do receptor é necessário para que se realize efetivamente 

a troca comunicativa). 

Dessa forma, a construção da narrativa não corresponde apenas à intenção do produtor 

ou do receptor, mas é resultado de uma cointencionalidade que compreende os efeitos visados, 

os efeitos possíveis e os efeitos produzidos. Além disso, o sujeito que produz sentido só existe 

no relacionamento permanente com o outro: o outro que é diferente; o outro é aquele que 

tanto o nega quanto o constitui.  
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Logo, na encenação narrativa, o narrador produz, discursiva e textualmente, um 

universo ficcional em que as personagens dialogam (espaço intratextual), em um projeto de 

fala do narrador (EUe). Assim, as personagens são EUe, TUd e TUi uma para as outras e 

projetam, ao mesmo tempo, um TUd, que é o leitor ideal idealizado e projetado pelo EUc em 

sua produção discursiva. E ainda existe um TUi, que é o leitor real da história.  

No circuito interno (mundo da ficção), portanto, a situação representada é construída 

pelas personagens. Os personagens são os “habitantes da ficção” e seu espaço de existência é 

o texto (BRAIT, 2010, p. 5). Nas histórias da TMJ, por exemplo, o circuito interno seria 

ocupado por Mônica, Cebola, Magali, Cascão entre outras personagens. Tais personagens 

"falam umas às outras, dialogam entre si, em uma situação de comunicação reversível, 

respeitando as regras conversacionais" (MELLO, 2004, p. 96), ou seja, elas interagem entre si 

e constroem uma enunciação ficcional, utilizando as mesmas estratégias comunicacionais de 

uma enunciação "real".  

Nos quadrinhos, o personagem é tão importante que O’Neill (2005, p. 64) afirma que 

“personagem é história e história é personagem”, pois não se pode ter um sem o outro. Isso se 

deve ao fato de que “história é ação e ação é o que o personagem faz”. Cada personagem tem 

uma personalidade própria e suas ações na narrativa refletirão isso, como exemplifica o autor: 
 

Super-homem quer sustentar os valores que ele herdou de seus pais adotivos e se integrar na 

cultura do mundo que agora é seu lar. Batman quer vingar o assassinato de seus pais. James 

Bond quer viver uma vida de grandes aventuras temperada com hedonismo e, incidentalmente, 

servir Sua Majestade. Odisseu quer ir para casa. Frajola quer ter o Piu-piu para o almoço (op. 

cit., p. 67). 
  

Com relação ao nível extratextual, Charaudeau 
46

, ao observar o rascunho do quadro 

“Dispositivo da Encenação Narrativa nos quadrinhos de Maurício de Sousa”, apresentado 

anteriormente, explicou que nos quadrinhos há um mesmo sujeito comunicante (EUc), com 

duas identidades:  uma social, e outra discursiva. Especificamente no mangá TMJ, o EUc-

social seria o próprio Maurício, idealizador da Turma da Mônica,  e o EUc-discursivo seria 

figura idealizada de Maurício de Sousa com seu estilo próprio de desenvolver as narrativas 

representada pela Maurício de Sousa Produções (Maurício autor/quadrinista, mais sua Equipe 

de produção).  

Em seus trabalhos, Charaudeau (2009b) difere e relaciona a identidade social e a 

identidade discursiva: a primeira inclui dados biopsicossociais atribuídos ao sujeito e “tem 

como particularidade a necessidade de ser reconhecida pelos outros”, sendo o que confere ao 
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 Informação obtida em conversa informal com Patrick Charaudeau, durante o minicurso realizado na 

Universidade Federal Fluminense, nos dias 8 e 9 de junho de 2015, intitulado “Da competência linguageira ao 

discurso de persuasão”. 
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sujeito seu “direito à palavra”, o que funda sua legitimidade; a segunda é construída através 

de atos de discurso, podendo reconstruir, mascarar, deslocar ou reforçar a primeira. Conforme 

afirma o teórico, 

É neste jogo de vai-vem entre identidade social e identidade discursiva que se realiza a 

influência discursiva. Segundo as intenções do sujeito comunicante ou do sujeito interpretante, 

a identidade discursiva adere à identidade social formando uma identidade única 

“essencializada” (“eu sou o que eu digo”/”ele é o que ele diz”), ou se diferencia formando uma 

identidade dupla de “ser” e de “dizer” (“eu não sou o que eu digo”/”ele não é o que ele diz”). 

No último caso, ou se pensa que é o “dizer” que mascara o “ser” (mentira, ironia, provocação), 

ou se pensa que o “dizer” revela um “ser” que ignora a si mesmo (denegação, revelação 

involuntária: “sua voz o traiu”) (CHARAUDEAU, 2009b). 
 

Na apresentação da Turma da Mônica, a identidade discursiva procura aderir à 

identidade social formando uma identidade única “essencializada”. Maurício afirma que vê 

todos os roteiros – que são em forma de storyboard, com desenhos mais simplificados, para 

dar uma ideia geral – e examina, aprova, devolve, sugere alterações em tais roteiros, e faz 

questão que suas histórias passem valores, ética e informação aos pequenos e aos jovens 

leitores. Além disso, muitas das personagens da Turma foram inspiradas em seus próprios 

filhos, reforçando a ideia de que ele é o “paizão” da turma.  

Ao apresentar um quadro comunicacional para o texto dramático, Mello incluiu, no 

nível situacional, como EUc, além do autor, o que ele denominou scriptor. O scriptor seria 

uma espécie de "eu poético" do autor. Segundo Mello (2004, p. 96), o scriptor é "o sujeito 

que põe a ficção (no nível discursivo e textual) em movimento" e representa, portanto, a 

figura que materializa o projeto de fala, que o executa, representando, assim, a passagem na 

relação entre o sujeito-comunicante e o enunciador (op. cit., p. 96). No caso da história em 

quadrinhos, o scriptor poderia ser representado pela Equipe de produção que materializa o 

discurso que está no roteiro. Na elaboração de uma HQ, há várias formas de atuação: apenas o 

desenhista; o desenhista e o roteirista, que passa a criar a história; o trabalho realizado por 

uma equipe maior: desenhista, roteirista, arte-finalista, letrista, colorista, etc. (CAMPOS; 

LOMBOGLIA, 1984, p. 16).  

A Turma da Mônica Jovem traz em seu expediente a equipe responsável pela edição, 

que conta com vários profissionais, responsáveis por diferentes aspectos da produção: roteiro, 

layout do roteiro, desenho, capa, arte-final, letras, colorização, revisão etc. A própria esposa 

de Maurício de Sousa, Alice Takeda, começou como arte-finalista da equipe; hoje ela é 

diretora de arte e responsável pela montagem das revistas e, por ser de ascendência japonesa e 

ter aprendido a ler em mangás, é ela quem acompanha mais de perto a produção do núcleo 
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TMJ 
47

. Mesmo na era da tecnologia, a equipe de Maurício conta ainda com letrista, pois ele 

considera que as pequenas “imperfeições” das letras desenhadas não “cansam a vista”. Por se 

tratar de um produto destinado ao público jovem, há ainda na equipe uma pessoa responsável 

pelo “guarda-roupa” da turma, que faz pesquisa em sites de moda, revistas para adolescentes 

etc. 
48

.  

O espaço de produção externo-externo, ligado à autoria, relaciona-se à explicação que 

Charaudeau (2007a, p. 23) dá com relação à construção de sentido da máquina midiática, pois 

a revista não deixa de ser uma mídia (motivação socioeconômica). Nesse sentido, a finalidade 

do contrato de comunicação midiática se encontra numa tensão entre a visada de fazer saber 

(ou visada de informação), e a visada de fazer sentir (ou visada de captação/ patemização), de 

modo a “prender” os leitores atuais, atrair novos leitores e aumentar o número de vendas da 

revista.  

Tancini (2012, p. 60) afirma que a intenção da Maurício de Sousa Produções ao lançar a 

revista TMJ era uma típica estratégia de “ampliação de mercado”, na qual se cria um produto 

da mesma categoria que a empresa já detém (no caso, a história em quadrinhos), mas o 

oferece a um mercado que não atendia (adolescentes). Para alcançar este novo público, 

Maurício pautou-se no relacionamento que seu produto editorial de sucesso (Turma da 

Mônica) já havia estabelecido com o consumidor e usou duas estratégias de captação: o 

primeiro era o envelhecimento da Turma, que por consequência seria capaz de levantar 

assuntos e questões pertinentes ao universo adolescente; o segundo seria o uso do gênero 

mangá nas publicações, já que este fazia muito sucesso entre esta classe etária no Brasil. 

Segundo o autor, o resultado de tal estratégia foi melhor do que o esperado: a Turma da 

Mônica Jovem “não só interessou ao adolescente, mas à criança que tinha curiosidade em 

saber como seria a Turma mais velha, e o adulto que vislumbrava ícones de sua infância em 

um contexto totalmente deslocado e, portanto, interessante” (op. cit., p. 61). 

Ainda na instância de Produção, no espaço externo-interno, o sujeito enunciador 

corresponde à figura do narrador, o “contador da história”. Assim como os personagens, o 

narrador é um “ser de papel”; o narrador, como já foi mencionado, não é o autor, mas “uma 

entidade de ficção, isto é, uma criação linguística do autor, e, portanto, só existe no texto” 

(GANCHO, 2016, p. 30). Muitos podem pensar que as histórias em quadrinhos não teriam um 

narrador, já que as personagens “ganham vida” e as cenas se desenrolam durante a leitura; no 
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 Extraído de: A influência dos mangás nos desenhos de Maurício (vídeo). Disponível em: 

http://www.japao100.com.br/perfil/424/video/152/. Acesso em 15/06/2012. 
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 Extraído de: ARRUDEIO, 17/09/2011. Maurício de Sousa Produções (vídeo). Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=IfIZBb28JkE&feature=related. Acesso em 15/06/12. 
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entanto, essa presença existe, mesmo que às vezes imperceptível. Eisner (2005, p. 10) define 

narrativa gráfica como “uma descrição genérica de qualquer narração que usa imagens para 

transmitir ideias” (o que mostra a difícil tarefa de se estabelecer um limite entre o descritivo e 

o narrativo, sobretudo em se tratando de um texto visual; a apresentação visual dos 

personagens, por exemplo, tem relação direta com sua personalidade e, consequentemente, 

com suas ações) e narrador como “o escritor ou pessoa que controla a narrativa”; assim, o 

narrador estaria presente na forma de se contar a história. Gancho (2006, p. 30), por sua vez, 

afirma que não existe narrativa sem narrador, pois ele é o elemento estruturador da história. O 

narrador, na TMJ, seria representado pela figura idealizada por parte do leitor de Maurício de 

Sousa (ethos 
49

) e o seu estilo de desenvolver as narrativas.  

Cagnin (2014, p. 157) afirma que o título, presente em todas as histórias (na TMJ 

aparece também nos capítulos), é “onde o narrador marca sua indefectível presença”. A 

presença do narrador (EUe) também é melhor percebida quando aparecem textos descritivos, 

chamados de legenda ou recordatório. A legenda, como foi explicado no Tópico 4.1, é a voz 

onisciente do narrador da história; esta é utilizada para “situar o leitor no tempo e no espaço, 

indicando mudança de localização dos fatos, avanço ou retorno no fluxo temporal, expressões 

de sentimento ou percepções dos personagens, etc.” (Vergueiro, 2012b, p. 62) 

 Na revista TMJ, a legenda (Fig. 92) aparece em indicação de espaço ou mudança de 

tempo (“Colégio do Limoeiro, dia seguinte”, TMJ nº 15, p.41) e em comentários do narrador 

(“sente-se em sua cadeira! Você está prestes a conhecer o futuro da Turma da Mônica Jovem. 

Preparado?”, TMJ nº 50, p.19), tornando visível sua presença.  
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 Segundo Maingueneau (2008, p. 17), o ethos é “uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não 

é uma imagem do locutor exterior a sua fala [...]; é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação 

precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-histórica”.  Nesta perspectiva, a imagem de si 

é um fenômeno que se constrói dentro da instância enunciativa e se mostra através de seu discurso. 

Fig. 92: Narrador 1.  TMJ nº 15, p.41; nº 50, p. 19. 
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Também é possível perceber o narrador nos prelúdios que aparecem em algumas poucas 

edições (Fig. 93), na recapitulação do episódio anterior e na prévia do que será o episódio 

seguinte – assinadas por Maurício – (Fig. 94), e na sessão “Fala Maurício” (Fig. 95), que 

reforça a sensação de que foi o próprio Maurício de Sousa quem nos “contou a história”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93: Narrador 2.  TMJ nº 44, p. 14-15. 

Fig. 94: Narrador 3.  TMJ nº 64, p. 4 e 129. 
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Contudo, nos quadrinhos, a responsabilidade de se contar uma história é compartilhada 

por palavra e imagem (EISNER, 2005, p. 145). Assim, o narrador está presente na 

distribuição dos personagens, na manipulação da leitura por meio dos jogos de 

enquadramento (como se fosse a câmera do cinema), na marcação de tempo e ritmo 

(distribuição de ações em quadros; quanto mais quadros para descrever uma ação, mais se tem 

a ideia de lentidão),  ou seja, nas escolhas feitas ao se contar graficamente a história. Quando 

a disposição de contar histórias aparece de forma harmoniosa, o narrador da história 

praticamente desaparece ao narrar (MCCLOUD, 2008, p. 230), mas ele está lá. 

Eisner (2005, p. 163) acrescenta que o narrador gráfico tem que “desejar se expor 

emocionalmente”, pois elementos como “estilo, seleção de estereótipos, retratação da 

violência, masculino, feminino, e a resolução do conflito” desmascaram o narrador; 

preconceitos e valores são revelados por meio dos quadrinhos porque “a ‘atuação’ dos 

participantes numa história emana da memória pessoal que o artista tem do comportamento 

Fig. 95: Narrador 4.  TMJ nº 55, capa e p. 125. 
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humano”, ou seja, a forma de contar (ou mostrar) uma história desvelará representações 

sociais ligadas a um imaginário individual e/ou coletivo. 

Na instância de recepção, há dois sujeitos: o TUd, que representa o destinatário ideal, 

projetado pelo EUc/Scriptor; o TUi, que representa o leitor real, que pode coincidir ou não 

com o TUd. Quando TUd e TUi se correspondem, normalmente o projeto comunicativo é 

bem sucedido e o EUc consegue atingir seu objetivo. 

A respeito disso, Eisner (2005, p. 51) destaca que o perfil do leitor (TUd) – “sua 

experiência e características culturais – tem de ser levado em conta antes que o narrador possa 

contar a história com sucesso”. Na seção “Fala Maurício”, o narrador comenta sobre o sujeito 

destinatário da revista TMJ. Como foi discutido anteriormente, na revista nº 3, Maurício de 

Sousa diz que a nova produção nasce para atender à faixa de público que estava deixando de 

ler a Turma da Mônica e interessando-se pelos mangá japoneses; o autor dá, inclusive, o 

exemplo do seu próprio filho na edição 23.  

Na 2ª edição, Maurício revela quem ele acha que seriam os leitores da revista TMJ: os 

adultos que leram na infância, os jovens e adolescentes que também leram e querem saber 

como é que a “turma” está se comportando com a mesma idade deles, a criançada que quer 

assistir ao futuro dos personagens de agora. No entanto, é após dois anos de publicação, na 

edição nº 25, que Maurício apresenta quem são os reais leitores (TUi): 50% de público entre 

10 e 16 anos, exatamente o que ele “desejava como resultado”, sendo que, entre os leitores, 

também há muitas crianças com menos de 10 anos (um número maior do que ele esperava) e 

um grande número de adultos. Também nessa seção, em várias edições da revista, Maurício 

de Sousa tenta estabelecer contato com o TUi, com o intuito de que seu TUd aproxime-se o 

máximo deste. O autor mostra essa preocupação na elaboração das histórias, por exemplo, 

quando afirma na edição nº 28, cujo tema é a festa de 15 anos da personagem Marina: 

[...] Pelo retorno que recebo por parte do público, a nossa festa foi um sucesso. 

Sucesso tão grande que nos obriga a pensar muito e bem nos temas das próximas 

edições. Naturalmente temos sempre material em produção, adiantado, para os 

próximos meses. Mas, lá adiante, o que escolheremos para que nossas revistas 

continuem atraindo os amigos da Turma Jovem e lhes agradando? A Mônica mais 

romântica? A Magali namorando alguém diferente? O Cascão se aventurando em 

viagens para o desconhecido? O Cebolinha se declarando abertamente? [...] E os 

temas, que antes pretendíamos um pouco mais abertos, ousados, mas que tiveram que 

ser contidos devido ao trânsito de crianças pelas nossas páginas? 

Com esta série, criamos uma coisa viva, como a vida vivida. Somos lidos não somente 

por jovens, mas por crianças e adultos. Temos que falar a língua desse público 

variado, atender às suas expectativas. Encontrar criatividade e elegância nas propostas 

comportamentais. (TMJ, nº 28, novembro de 2010) 
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Dessa forma, em várias edições, Maurício de Sousa encerra pedindo a participação dos 

leitores, enviando ideias e sugestões por meio de e-mail, carta, redes sociais etc., tentando 

criar o que ele chama de uma revista “totalmente interativa”. Isso explica o grande sucesso de 

vendas da revista, que chegou a 500 mil exemplares vendidos por edição, um dos maiores 

números de vendagem de revistas no mundo. Nos EUA, o maior sucesso atual é a Justice 

League nº 1, projeto de relançamento de títulos da DC Comics, que vendeu 200 mil 

exemplares, dobro do que costuma alcançar o mais vendido.  

Outro aspecto levantado por Eisner (2005, p. 54) com relação ao contrato 

leitor/narrador é “luta para manter o interesse do leitor”; segundo ele, “depois que se consegue 

chamar a atenção do leitor, não se pode deixá-la escapar”. Nos mangás, se é a “arte” que atrai 

o leitor adolescente inicialmente, o que realmente o prende é o enredo.  Por esse motivo, a 

arte de contar histórias por meio de quadros será o tema do último tópico desse capítulo. 

 

O coração dos quadrinhos está no espaço entre um quadro e outro [...] onde a imaginação do 

leitor dá vida a imagens inertes. (MCCLOUD, 2006, p. 1) 

 

De acordo com Barthes (1990, p. 31), desde o aparecimento do livro, a vinculação 

palavra-imagem é frequente. Dessa forma, escrita e imagem são “companheiras” no ato de 

contar histórias. Ciça Fittipaldi (2008, p. 103), reconhecida ilustradora de livros infanto-

juvenis, descreve que 
 

[t]oda imagem tem alguma história para contar. Essa é a natureza narrativa da imagem. Suas 

figurações e até mesmo formas abstratas abrem espaço para o pensamento elaborar, fabular, 

fantasiar. A menor presença formal num determinado espaço já é capaz de produzir fabulação 

e, portanto, narração. [...] Se ao olharmos uma imagem podemos perceber o acontecimento em 

ação, o estado representado, uma ou mais personagens “em devir”, podemos imaginar também 

um (ou mais) “antes” e um (ou mais) “depois”. E isso é uma narração. 

 

O Modo Narrativo consiste em construir a sucessão das ações de uma história no 

tempo, com a finalidade de fazer um relato. Tal construção ocorre segundo uma lógica que vai 

constituir a trama da história – a lógica narrativa. 

Para abordar elementos da lógica narrativa, neste momento, o estudo se centrará em 

edições específicas: a edição nº 41, que apresenta a história Cascão, o mestre do vulcão, 

publicada em dezembro de 2011; a edição nº 48, que apresenta a história  A invasão dos robôs 

zumbis, publicada em julho de 2012; e a edição nº 63, que apresenta a história Dia das 

Bruxas, publicada em outubro de 2013. 
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A capa da edição nº 41 (Fig. 96), Cascão, o mestre do vulcão, nos revela que se trata 

de uma aventura completa (não é uma história dividida em mais de uma edição). A imagem é 

colorida, de modo a atrair o leitor destinatário, e esta nos dá pistas sobre a trama, por meio da 

identificação de referências materiais: o quadro antecipa que a história se passa na escola, e os 

desenhos do vulcão, da cola, da fita adesiva, dos lápis, dos gizes de cera, do pincel, da tinta e 

do papel mostram que o enredo tem relação com trabalho escolar. A imagem do Cascão, no 

centro (entre a Mônica e a Marina), somada ao título da revista e sua quarta capa (Fig. 97), 

nos mostra que ele é o protagonista da história. O roteiro é de Petra Leão. 

Nesse episódio 
50

, a narrativa se desenvolve da seguinte maneira: a escola na qual a 

turma estuda resolve fazer uma “Feira de Ciências”. Cascão, que está com notas baixas em 

todas as matérias, precisa caprichar muito em seu trabalho e obter uma nota boa. No entanto, 

ninguém acredita que ele conseguirá fazer isso. Após todos rirem do Cascão, ele vai embora 
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 Para uma visão mais detalhada da história “Cascão, o mestre do vulcão”, verificar o Anexo 1. As histórias não 

foram reproduzidas integralmente no anexo, pois cada revista tem aproximadamente 130 páginas. 

 

 

Fig. 97: Quarta capa da TMJ nº41. 

Fig. 96: Capa da TMJ nº41. 
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arrasado e Cascuda, sua namorada, “dá uma bronca” nos amigos, dizendo que eles deveriam, 

na verdade, ajudá-lo (Fig. 98). Só que essa não foi uma ideia muito boa, pois todos resolvem 

dar palpites em seu trabalho, inclusive nas redes sociais. Titi fica com ciúmes da popularidade 

do Cascão. Atordoado com tantas opiniões, Cascão tenta agradar a todos e seu trabalho é um 

fracasso, parecendo mais um “carro alegórico” – como definiu o amigo Cebola. Ao perceber a 

situação, Marina conversa com Cascão e diz que a fórmula do fracasso é tentar agradar a todo 

mundo; ouvir críticas é importante, mas fazer o que todos gostam é impossível, pois cada um 

tem “suas preferências e aversões”. Ele resolve, então, ir a sua casa novamente e buscar o 

trabalho com sua ideia original: a representação de uma das luas de Júpiter com seus vulcões 

(Fig. 99). O trabalho é um sucesso. 
 

 

                                      

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A história, portanto, obedece a um princípio de coerência, pois a sucessão das ações 

não é arbitrária e é possível delimitar sua abertura (a decisão de se realizar uma Feira de 

Ciências na Escola) e seu fechamento (a realização da Feira, com a apresentação dos trabalhos 

dos alunos). Obedece, também, a um princípio de intencionalidade, pois há um actante que 

conduz um projeto de fazer, com a finalidade de preencher uma falta (Cascão precisa fazer 

um bom trabalho para recuperar suas notas). 

Fig. 98: Enredo 41A. TMJ, nº41, p. 13. Fig. 99: Enredo 41B. TMJ, nº41, p. 115. 
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Cascão é o actante principal da narrativa, que conduz o projeto de fazer; no entanto, ao 

receber várias opiniões sobre seu trabalho, Cascão é um actante que sofre a ação (paciente). 

Ele é vítima ao aceitar as muitas sugestões sobre seu projeto e, assim, produzir um trabalho 

ruim; ao mesmo tempo é beneficiário, ao aceitar o conselho de Marina para “seguir seu 

coração”, resgatar seu trabalho original e receber uma boa nota. O Cascão é o actante 

principal, mas há outros actantes, com diferentes papéis narrativos. Os amigos que opinam 

sobre o projeto são actantes que agem (agentes); com a intenção de serem ajudadores, acabam 

por prejudicar o Cascão; são agressores involuntários, pois cometem um malefício de forma 

não intencional e, ao mesmo tempo, são oponentes entre si (pois um contraria opiniões e as 

ações do outro). Titi, na história, é oponente do Cascão, pois contraria suas ações. A Marina, 

por sua vez, é uma aliada, pois auxilia o Cascão ao aconselhá-lo para ser “ele mesmo”. Os 

professores são agentes retribuidores, pois dão ao Cascão uma recompensa (boa nota) pelo 

seu trabalho. Isso nos mostra que um mesmo personagem pode exercer o papel de mais de um 

actante, ao passo que um papel de actante pode ser exercido por vários personagens. 

A história, por ser longa, assim 

como em todas as revistas da TMJ e em 

outras do gênero mangá, é dividida em 

capítulos (Fig. 100). A narrativa Cascão, o 

mestre do vulcão é dividida da seguinte 

maneira (princípio de encadeamento): 

“Feira de Ciências” (p. 6); “Muito apoio!” 

(p. 16); “Fórum” (p. 51); “Opiniões e 

palpites” (p. 74); “A fórmula do sucesso” 

(p. 105).  

A história apresenta um encadeamento em sucessão, pois as sequências “sucedem-se 

de maneira linear e consecutiva, cada uma constituindo o motivo que engendra a seguinte” 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 170). Ainda com relação ao encadeamento, A história apresenta 

uma cronologia contínua em progressão, pois as ações e sequências narrativas que estão sob 

a dependência de um mesmo actante (Cascão) desenvolvem-se de maneira progressiva, em 

seu encadeamento de causa e consequência (CHARAUDEAU, 2009a, p. 179).  

Quanto à localização espaço-temporal, a narrativa é situada no presente, dando a 

sensação de atualidade, como as ações estivessem acontecendo no ato de leitura, efeito típico 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 100: Índice 41.  TMJ nº 41, p. 4. 
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dos quadrinhos, e o espaço é predominantemente fechado, sem muitos deslocamentos, pois as 

cenas se concentram na casa do Cascão e no Colégio do Limoeiro (princípio de localização).  

O tempo é um elemento muito importante nos quadrinhos. Segundo Eisner (1989, p. 

28), “a habilidade de expressar a passagem do tempo é decisiva para o sucesso de uma 

narrativa visual”. Cagnin (2014, p. 61) explica que, nos quadrinhos (ocidentais), uma 

sequência de leitura passa por três tempos: é presente o que está sendo lido; é passado o da 

esquerda, que já foi lido, é futuro o da direita, que vai ser lido. Assim, a passagem de tempo 

nos quadrinhos é expressa, geralmente, pela quantidade de quadros utilizados para expressar 

uma sucessão de ações – quanto maior o número de quadros, maior a sensação de 

prolongamento do tempo. Isso nos remete a outro procedimento relacionado com o princípio 

de encadeamento: o ritmo.  

Nessa história, o ritmo varia, direcionando a leitura, de acordo com o efeito que se 

quer dar. Nos quadrinhos, como as imagens são estáticas, isso é representado com cenas de 

momentos diferentes e é o leitor que fará a conexão entre estas cenas, por meio da imaginação 

e de suas experiências, evocando seus saberes de crença e de conhecimento. Segundo Eisner 

(2005, p. 75-76), “a menos que os leitores de quadrinhos sejam capazes de reconhecer as 

imagens ou fornecer os eventos necessários que a disposição das imagens propõe, nenhuma 

comunicação é estabelecida”; por causa disso, “o quadrinista é obrigado a inventar imagens 

que se conectem à imaginação do leitor”. 

Conforme mencionado no tópico 5.3, ao falar do “efeito de confidência”, McCloud 

(2008, p. 15) explica que, ao escolher quais momentos deve incluir em uma história em 

quadrinhos e quais deve deixar de fora, o narrador poderá se utilizar de diferentes tipos de 

transição entre os quadrinhos: momento a momento, quando uma única ação é retratada em 

uma série de momentos; ação a ação, quando um único sujeito (pessoa, objeto etc.) aparece 

em uma série de ações; sujeito a sujeito, quando há uma série de sujeitos alternantes dentro de 

uma única cena; cena a cena, quando há transições entre distâncias significativas de tempo 

e/ou espaço; aspecto a aspecto, quando o tempo “para” e são mostrados diferentes aspectos de 

um lugar ou ideia; non sequitur (em latim, “não se segue”), quando aparece uma série de 

imagens ou palavras aparentemente não relacionadas e absurdas.  

Um quadrinho em ritmo considerado “normal”, geralmente usa transições “ação a 

ação” (Fig. 101) ou “sujeito a sujeito” (Fig. 102).  
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Na condensação, a sucessão de acontecimentos é breve, demonstrados de forma 

“enxuta”, podendo ir até a elipse, ou seja, um salto no tempo. Com esse objetivo, geralmente é 

utilizada a transição “cena a cena”. Na Figura 103, por exemplo, do último quadro da página 

da esquerda para o primeiro da direita, há uma distância significativa de tempo e de espaço. 

Cascão está no quarto dele e, em seguida, aparece na escola; pressupõe-se que ele dormiu 

(pois estava em seu quarto) e acordou para ir à escola no dia seguinte. Isso é confirmado por 

sua fala nos dois últimos quadros (“Queria ter conseguido dormir melhor... Mas só tive 

pesadelos a noite toda!”). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 101: Ação a ação.  TMJ nº 41, p. 66. 

Fig. 103: Condensação 1: cena a cena.  TMJ nº 41, p. 60-61. 

Fig. 102: Sujeito a sujeito.  TMJ nº 41, p. 27. 
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Na história analisada, pode-se citar outro exemplo de condensação o trecho que mostra 

a Cascuda chamando a atenção da turma por rir do amigo e, ao mesmo tempo, o Cascão 

chegando a casa dele e começando a fazer o trabalho, dando a entender que são momentos 

simultâneos (Fig. 104). É interessante que são utilizados diferentes tipos de transição para 

expressar os dois momentos que se entrelaçam: nos quadros que mostram o Cascão, a 

transição é “ação a ação”, enquanto nos quadros que mostram a Cascuda com a turma, a 

transição é “sujeito a sujeito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos quadrinhos, a condensação também é utilizada 

quando um mesmo quadro é usado para representar uma 

sequência de ações, como no exemplo ao lado (Fig. 105), 

em que Cascão prepara sua maquete. A expressão de seus 

movimentos, com vários braços, cada mão segurando um 

objeto diferente, dá a entender que ele executa várias ações 

ao mesmo tempo, o que poderia ter sido representado por 

meio de vários quadros.  

Já na expansão, o ritmo narrativo é imobilizado, com 

o objetivo de produzir um efeito de cena, de atmosfera, de 

Fig. 111: Ritmo “normal”.  TMJ nº 41, p. 14-15. 

Fig. 105: Condensação 3.  

TMJ nº 41, p. 25. 

Fig. 104: Condensação 2.  TMJ nº 41, p. 14-15. 
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detalhe. Muito utilizada nos mangás, a expansão ocorre principalmente quando se quer dar 

destaque a cena, ou diminuir o ritmo da narrativa, por meio de cenas mostradas quadro a 

quadro (transição “momento a momento”). Como exemplo, pode-se destacar o momento 

quando o celular do Cascão vibra na aula e ele olha o aparelho, dando ênfase na quantidade de 

mensagens recebidas (Fig. 106). Além disso, no momento em que Cascão, empolgado, conta 

ao amigo que seu projeto será uma maquete de vulcão, a falta de ação de Cebola mostra seu 

total desinteresse pelo tema (Fig. 107). Outros exemplos de expansão são: a sequência em que 

Cascão, cansado, acaba adormecendo (Fig. 108); os quadros repetidos que enfatizam que Titi 

ficou sem palavras, após discutir com Cascão por ciúmes (pois este está sendo o “centro das 

atenções”) e levar uma resposta não esperada (Fig. 109). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 109: Expansão 4.  TMJ nº 41, p. 87. 

Fig. 106: Expansão1. TMJ nº 41, p. 68 

Fig. 108: Expansão 3.  TMJ nº 41, p. 45. 

Fig. 107: Expansão 2. TMJ nº 41, p. 21. 
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Outra forma de expandir o tempo é na utilização de transições “aspecto a aspecto”. 

Conforme já foi mencionado, essa transição tem caráter descritivo e é como se o tempo 

“parasse”, mostrando diferentes aspectos de um lugar ou ideia e levando os leitores a montar 

cenas a partir de informações visuais fragmentárias. Na edição, há um exemplo na sequência 

que mostra como ficou o local após Cascão terminar seu trabalho: cartazes prontos, figuras de 

vulcões e muito material espalhado (Fig. 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ainda sobre a localização espaço-temporal, após abordarmos especificamente o 

tempo, é interessante falarmos também sobre o espaço nos quadrinhos. Gancho (2006, p. 27) 

define “espaço” como “o lugar onde se passa a ação numa narrativa” e este tem como funções 

principais “situar as ações das personagens e estabelecer com eles uma interação, quer 

influenciando suas atitudes, pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais 

transformações provocadas pelas personagens”.  

Pessoa (2014, p. 44) considera a criação e a ambientação do personagem em cenários 

essenciais para a compreensão da história que o autor pretende contar a seu leitor. Segundo 

McCloud (2008, p. 158), ao falar sobre a “construção de mundos” o “senso de localidade” nos 

quadrinhos, “representar todas as vistas e sensações em pequenos retângulos pode ser um 

desafio intimidador”. Segundo o autor (op. cit., p. 37), a escolha do enquadramento adequado 

Fig. 110: Expansão 5.  TMJ nº 41, p. 93, 94. 
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pode mostrar aos leitores o que eles precisam ver, além de criar um senso de espaço, posição e 

enfoque.  

Escolher como enquadrar momentos nos quadrinhos é como “escolher ângulos de 

câmera em fotografia e filmagem”, só que envolve o papel que o tamanho, a forma e a 

posição das imagens exercem nos quadros (MCCLOUD, 2008, p. 24). Eco (2011, p. 151) 

defende que, no plano do enquadramento, a história em quadrinhos “é claramente devedora ao 

cinema de todas as suas possibilidades e de todos os seus vezos”; já no plano da montagem, o 

discurso é mais complexo, pois a história em quadrinhos, contrariamente ao cinema, realiza 

um continuum graças à justaposição de elementos estáticos. O leitor é quem “solda” esses 

elementos na imaginação e os vê em uma continuidade. 

Na escolha do enquadramento, o narrador implícito pode decidir quão perto deve 

enquadrar uma ação para mostrar detalhes específicos, ou quanto deve recuar para que o leitor 

saiba onde uma ação está ocorrendo e, talvez, “proporcionar-lhe ao mesmo tempo a sensação 

de estar lá” (McCloud, 2008, p. 19). Cagnin (2014, p. 104-106) explica que as posições do 

objeto, representado por um ponto de vista escolhido intencionalmente pelo quadrinista, 

podem ter um resultado estético ou um possível enriquecimento do conteúdo semântico que a 

composição pode apresentar.  

A revista TMJ, assim como os mangás, apresenta enquadramentos e ângulos de visão  

variados, tanto para dar dinamicidade à história, quanto para produzir efeitos de sentido 

específicos a determinada situação.  

Com relação ao enquadramento das cenas, Ramos (2010, p. 137-141) cita sete 

diferentes planos de visão. No plano geral ou panorâmico (Fig. 111), a figura humana é vista 

por completo e este é amplo o bastante para englobar o cenário e os personagens 

representados. No plano total ou de conjunto (Fig. 112), o ser é representado de maneira mais 

próxima e ganha mais atenção com relação ao cenário, que é mínimo. O plano americano 

(Fig. 113) mostra dos joelhos pra cima; como o foco começa a ser o rosto da pessoa, este 

plano facilita o diálogo. O plano médio ou aproximado (Fig. 114) mostra da cintura pra cima, 

o que também facilita o diálogo; é a partir deste plano que ficam mais evidentes os recursos 

de expressão facial. O primeiro plano (Fig. 115) mostra dos ombros para cima e o foco está 

nas expressões faciais. O plano de detalhe ou close-up (Fig. 116) dá atenção para detalhes do 

rosto ou de objetos. Já o plano em perspectiva (Fig. 117) ocorre quando há uma soma de 

diferentes planos, com imagens mais próximas, outras mais distantes. 
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Fig. 111: Plano geral.  TMJ nº 41, p. 96. 

Fig. 112: Plano total.  TMJ nº 41, p. 51. 

Fig. 113: Plano americano.  TMJ nº 41, p. 120. 

Fig. 114: Plano médio.  TMJ nº 41, p. 10. Fig. 115: Primeiro plano.  TMJ nº 41, p. 12. 

Fig. 117: Plano em perspectiva.  TMJ nº 41, p. 69. Fig. 116: Close-up.  TMJ nº 

41, p. 53. 
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A Figura 111 usa o plano geral ou panorâmico para mostrar a Feira de Ciências como 

um todo, produzindo um frame, ou seja, uma versão prototípica de uma feira escolar, que 

mostra o conjunto de conhecimentos sobre o evento, partilhado entre um grupo social. 

Podemos inferir que o evento está acontecendo na quadra do colégio, ao observar a imagem 

das arquibancadas. As mesas com trabalho e alunos atrás das mesas para “explicar” os 

trabalhos é uma clara imagem estereotipada, que mostra o imaginário de nossa sociedade 

sobre o assunto. As Figuras 112, 113 e 114 dão destaque aos personagens que participam da 

cena e a suas falas. As Figuras 115 e 116 dão destaque para as expressões faciais dos 

personagens, sendo que a segunda chama atenção para detalhes. O close-up é bastante 

utilizado nos mangás para dar destaque aos olhos expressivos dos personagens. Já a Figura 

117, com plano em perspectiva, mostra a Magali dizendo à Marina que todos estão 

procurando o Cascão e, ao fundo, mostra o que ela diz. 

Ramos (2010, p. 142) acrescenta que os planos podem ser vistos por diferentes 

ângulos de visão – pontos a partir dos quais a ação é observada. A maioria das cenas é 

observada no que ele chama de nível médio, como se estas ocorressem à altura dos olhos do 

leitor. No entanto, a cenas também podem ser de visão superior (ou plongé), de cima para 

baixo, ou de visão inferior (ou contra-plongé), de baixo para cima. Esses ângulos podem 

acarretar diferentes efeitos de sentido. Na visão superior, por exemplo, o personagem pode 

parecer humilhado, apequenado, dominado por outra pessoa, ao passo que na visão inferior, a 

conotação pode ser inversa (CAGNIN, 2014, p. 105).  

 

Na Figura 118, esses ângulos são 

usados de forma proposital, com sentido 

diferente destes mencionados. A visão de 

baixo pra cima é utilizada para dar pista de 

onde o Cascão está. Já a visão superior é 

usada para mostrar a visão do Cascão que, 

escondido em cima da árvore, 

tranquilamente observa os colegas que o 

procuram, dando ao leitor a sensação de 

estar junto com ele. 

 

 

 

Fig. 118: Ângulos de visão.  TMJ nº 41, p. 70. 
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A próxima revista a ser analisada é a edição nº 48, publicada em julho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A capa da edição nº 48 (Fig. 119), A invasão dos robôs zumbis, também é colorida e 

serve como um teaser da revista, dando pistas da história com o objetivo de provocar a 

curiosidade do público, como em todas as edições. Esta traz a imagem do Cebola dividida em 

simetria com a imagem de um “robô zumbi”, o que dá a entender implicitamente que há 

alguma uma relação entre eles e mostra que o Cebola é o protagonista da narrativa. À direita, 

acima do Cebola, ainda aparecem as imagens de uma moça que parece a Mônica mais adulta, 

mas não é a Mônica, e do Bidu, o famoso cão azul de Maurício, só que com roupas, 

humanizado. A quarta capa (Fig. 120) traz o Bidu de corpo (humano) inteiro e o Cascão 

criança, o que aumenta a expectativa sobre o enredo da revista. O roteiro é atribuído a Petra 

Leão no expediente, mas a própria roteirista confirmou no Twitter que este é do Marcelo 

Cassaro. 

Como o episódio se passa no futuro, este começa com a localização espaço-temporal – 

Planeta Terra, ano 2112 (Fig. 121) – e descreve a Terra no período em questão: “calma, 

silenciosa, sossegada, arrumada, sem nenhum som, nenhum movimento, sem passos, vozes, 

Fig. 119: Capa da TMJ nº 48. 

Fig. 120: Quarta capa da TMJ nº 48. 
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pios ou latidos, tudo calmo, tranquilo, em paz”. A julgar pela fonte diferenciada, que dá ideia 

de algo tecnológico, e por sua fala nas legendas, o narrador do início da história não é o 

principal, onisciente, mas sim algum personagem que deve aparecer depois na história 

(provavelmente um robô-zumbi, como no título da revista), portanto, um narrador-

personagem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este narrador-personagem acrescenta que o mundo está livre “das coisas sujas, 

barulhentas, caóticas”, das “coisas que o infestavam”, livre “daquilo que chamavam de vida”, 

“que chamavam de gente”, e diz que foi um trabalho difícil e longo livrar a Terra da “coisa 

humana”. Tal cenário pós-apocalíptico é reforçado por imagens panorâmicas de locais sem 

população, com transições aspecto a aspecto, e termina com close-ups, como se estivesse 

“aproximando a câmera”, mostrando itens de efeito patêmico: um cavalinho de pelúcia 

deixado em um carro, no final da página 7, e objetos pessoais, no final da página 8, trazendo o 

leitor para a história, sensibilizando-o (Fig. 122).  

 

Fig. 121: Introdução 48A.  TMJ nº 48, p. 5, 6. 
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O primeiro capítulo da edição é dedicado a localizar/situar o leitor.  Essa ambientação 

é de extrema importância para o entendimento da narrativa.  

Nesta edição, a narrativa se desenvolve da seguinte maneira 
51

: Cebola é transportado 

para o futuro por um grupo de sobreviventes de um mundo dominado por robôs-zumbis. 

Dentre os sobreviventes, estão Xisto, descendente do Xaveco; Monique, descendente da 

Mônica; “Bidu 9.5”, um clone aprimorado do Bidu original. Além deles, Cebola conhece 

Francine, que “entende tudo de máquinas”; Magno, que cuida dos suprimentos; Casquinha, 

uma criança (Fig. 123). Suas qualificações físicas e psicológicas dão a entender que estes são, 

respectivamente, descendentes do Franja, da Magali e do Cascão. Uma empresa chamada 

“Bulbus Tech” era responsável por todo aquele transtorno, ao criar o “Projeto Nanita”; as 

nanitas eram nano-robôs, do tamanho de células, capazes de navegar na corrente sanguínea e 

curar doenças; contudo, algo fugiu do controle e elas passaram ase reproduzir, juntas viravam 

metal líquido e, assim, tomaram o corpo e a mente das pessoas. O grupo vai procurar 

respostas na antiga sede da Bulbus Tech e descobrem que Cebola era o presidente da empresa 

e criador do projeto. Em uma mensagem, Cebolácio, (o Cebola idoso) assume a culpa pelo 

                                                           
51

 Para uma visão mais detalhada da história “A invasão dos robôs-zumbis”, verificar o Anexo 2. As histórias não 

foram reproduzidas integralmente no anexo, pois cada revista tem aproximadamente 130 páginas. 

Fig. 122: Introdução 48B. TMJ nº 48, p. 7, 8. 
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“fim do mundo” e diz que conseguiu ter a empresa mais poderosa e a maior fortuna do 

mundo, mas nunca pôde ter a mulher que amava – a Mônica. Cebola e seus amigos do futuro 

vão a um deserto procurar o controle central das nanitas criado por ele, o super-computador 

chamado  M.O.N.I.C.A. (“Matriz de Orientação Nanita com Inteligência e Cognição 

Autônomas”), para desligá-lo. Ao chegarem ao local, percebem que o prédio se transformou 

em um monstro, pois também era feito de nanitas. O monstro M.O.N.I.C.A. os ataca e 

reconhece o Cebola como o seu criador. Como não pode acabar com ele, a máquina decide 

transformar os amigos do Cebola em zumbots. Cebola, para salvá-los, beija a Monique, 

apelando para o ciúme da M.O.N.I.C.A., já que esta tinha os defeitos da Mônica de forma 

exagerada. A máquina, tomada de raiva, explode (Fig. 124) e todos ficam livres das nanitas. 

Cebola retorna a sua época. As nanitas voltam a executar seu programa original, que era curar 

as pessoas. Os zumbots voltaram a ser humanos e todos passaram a trabalhar para reconstruir 

a civilização.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por criar um “outro mundo”, a história é rica, cheia de detalhes. A narrativa obedece a 

um princípio de coerência. A sucessão das ações não é arbitrária e é possível delimitar sua 

abertura (a apresentação de um mundo destruído no futuro e a chegada do Cebola a este 

local) e seu fechamento (a volta do Cebola para sua época e a apresentação do mundo 

Fig. 123: Enredo 48A. TMJ nº 48, p. 31. Fig. 124: Enredo 48B. TMJ nº 48, p. 116. 
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“consertado” após sua presença ). Obedece, também, a um princípio de intencionalidade, pois 

há um actante, o Cebola, que conduz um projeto de fazer, com a finalidade de preencher uma 

falta (Cebola, o “cara”, precisa ajudar as pessoas que restaram a consertar o mundo que ele 

mesmo destruíra).  

Quanto aos papéis narrativos, Cebola é um actante agente e tem um duplo papel 

narrativo na história. O Cebola do futuro, presidente da Bulbus Tech, é agressor, pois destrói 

a humanidade, enquanto o Cebola vindo do passado é um benfeitor, pois ajuda a acabar com o 

problema, possibilitando a reconstrução do mundo. Xisto, Monique, Francine, Magno, Bidu 

9.5 e Casquinha são agentes aliados, pois trazem Cebola para o futuro, protegem-no e 

também o ajudam. Ao mesmo tempo, são actantes que sofrem a ação: vítimas das ações do 

Cebola do futuro (mas dão resposta, agindo contra seu agressor), e beneficiários das ações do 

Cebola do passado (e retribuem o benefício, ao trabalhar para refazer o mundo destruído). 

M.O.N.I.C.A., ao criar vida, é o agente oponente, pois contrariou os projetos do Cebolácio, 

controlou as nanitas de forma negativa e atacou os humanos.  
 

Os capítulos da narrativa A invasão 

dos robôs-zumbis são divididos da 

seguinte maneira (princípio de 

encadeamento): “Humanidade” (p. 6); 

“Viagem no Tempo” (p. 12); “Monique” 

(p. 34); “Projeto Nanita” (p. 50); 

“Salvando o futuro” (p. 61); “Enfrentando 

os zumbots” (p. 86); “Fazer acontecer” (p. 

92) (Fig. 125). 

 

A história possui um encadeamento em encaixe, pois há micro sequências “incluídas 

no interior de uma sequência mais ampla para detalhar certos aspectos desta” 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 171). Há uma história que se passa no “presente do futuro”, 

regida por Cebola, trazido do passado. Há também micro sequências, ocorridas no “passado 

do futuro”, contadas em vários momentos, para explicar ao leitor como se chegou àquela 

situação e revelar aspectos importantes para o prosseguimento da narrativa principal; por 

serem narradas no passado, tais micro narrativas produzem o efeito de ficção histórica. 

Quanto à localização espaço-temporal (princípio de localização), conforme já foi 

mencionado, a narrativa é situada no futuro, mais precisamente em 2112. No entanto, da 

mesma forma que ocorre em todos os quadrinhos, tem-se um efeito de atualidade, como as 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125: Índice 48.  TMJ nº 48, p. 4. 
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ações estivessem acontecendo no ato de leitura. A história apresenta uma cronologia contínua 

em inversão, pois as ações que correspondem ao estado final de uma sequência narrativa (a 

humanidade destruída) “são apresentadas no início de um relato, e a continuação deste relato 

desenvolve-se retornando-se à cadeia das causas que levaram a esse resultado”   

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 179).  

O espaço principal é o Bairro do Limoeiro do Futuro, com vários deslocamentos: a 

cidade abandonada, o deserto onde ficava o comando das nanitas, a cidade reconstruída 

(espaços abertos); o shopping abandonado, o esconderijo – a antiga nave do Astronauta, a 

sede da Bulbus Tech, a nave, a escola (espaços fechados). 

Como é uma história de ação, o ritmo é, geralmente, normal ou condensado, 

predominando as transições “ação a ação” e “sujeito a sujeito”. A expansão é utilizada em 

momentos específicos, como no início, com transição “aspecto a aspecto”, para mostrar o 

cenário do mundo destruído (Fig. 122); ou como no momento em que Xisto é desumanizado, 

com transição “momento a momento”, para criar um aspecto de tensão (Fig. 126); essa última 

transição também é usada quando Cebola vê a caveira do Cebolácio, para trazer impacto ao 

leitor (Fig. 127). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 126: Momento a momento 1.  

TMJ nº 48, p. 32. 

Fig. 127: Momento a momento 2.  

TMJ nº 48, p. 82, 83. 
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A última revista a ser analisada é a edição nº 63, publicada em outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A capa da edição nº 63 (Fig. 128), Dia das Bruxas, é a primeira da série que brilha no 

escuro. A presença de uma caveira parecida com a “Dona Morte” e de zumbis, juntamente 

com o título, nos revela que é uma história de terror. A imagem da Mônica e do Cebola ao 

centro nos dá a entender que estes são os protagonistas dessa história (mas na realidade são 

parcialmente, como veremos adiante). O fato de ter duas imagens da Mônica, uma delas na 

janela, como se estivesse pedindo ajuda, desperta a curiosidade do leitor; tal duplicidade só se 

explicará na leitura da revista. A quarta capa (Fig. 129) traz a Magali, de cabelos soltos, olhos 

com cor diferente e vestida como uma bruxa. Das três revistas analisadas, essa capa é a que 

menos revela efetivamente do seu enredo, criando um efeito de suspense.  

A edição, como o nome sugere, é de terror e sua trama é mais complexa do que as 

duas revistas já analisadas. A história possui um encadeamento em paralelismo, pois há 

diferentes sequências, cada uma regida por um actante-agente diferente, que se desenvolvem 

de maneira autônoma, sem que se liguem entre si por uma relação de causa e efeito, mas que 

se cruzam em um determinado momento e convergem para um mesmo final 

(CHARAUDEAU, 2009a, p. 170). O próprio roteirista, Emerson Abreu, falou aos leitores 

sobre a revista em seu blog e explica como desenvolveu a trama: 
 

Fig. 128: Capa da TMJ nº 63. 

Fig. 129: Quarta capa da TMJ nº 63. 
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Vamos falar agora sobre a edição "Dia das Bruxas!" 

Primeiro, um pouco da história por trás da história... Quando fui convidado pra 

escrever mais um roteiro pro dia das Bruxas, eu já tinha uma história completa na 

minha cabeça, queria que fosse feita em duas edições e tal... infelizmente, a edição de 

novembro já estava fechada e eu só teria uma edição pra contar minha história. Então, 

a única solução foi guardar esse meu roteiro pro ano que vem e criar uma história nova 

pra essa edição. Eu lembrei então das velhas antologias de terror que saíam 

antigamente, com vários contos diferentes, cada um com um tema distinto (mais ou 

menos como os episódios especiais de Dia das Bruxas que os Simpsons fazem todos 

os anos). Decidi que a revista teria 3 histórias: uma de fantasma, uma sobre uma casa 

mal-assombrada e uma com zumbis. Assim, todos os elementos de filmes de horror 

estariam representados:  
 

- A primeira história (a do fantasma) é mais pausada, mais cadenciada, pra criar um 

clima de tensão e suspense verdadeiro.  

- A segunda (casa mal-assombrada) é mais voltada pro lado do bizarro, do 

inexplicável, do "além-da-imaginação".  

- E finalmente, a terceira (dos zumbis) é muita ação, terror e correria pra todo lado!  
 

Mas, para deixar as coisas um pouco mais legais, decidi fazer todas as histórias 

interligadas. Várias coisas que aparecem numa história ficam sem explicação e você 

só vai entender depois que ler as outras histórias que mostram outros acontecimentos 

paralelos na visão de personagens diferentes. Por isso, recomendo que leiam essa 

edição várias vezes, para entenderem muito bem tudo o que está acontecendo ali. E, 

como não poderia deixar de ser, as 3 histórias juntas formam uma história completa 

porque entre cada história existe um interlúdio que liga todas elas num roteiro só, e 

todas as pontas soltas são amarradas depois da terceira história. Ficou massa! (sic)
 52

 
 

A história começa na tenda da Madame Creuzodete (Fig. 130). Madame Creuzodete 

do Abaeté é a vidente da Turma, que tem uma barraquinha no Bairro do Limoeiro. Ela foi 

criada por Emerson Abreu e aparece em várias edições da Turma da Mônica e nas edições nº 

51 da Turma da Mônica Jovem (Sombras do Passado, parte 1), edição cuja história terá 

profunda relação com trama da edição analisada (nº 63).  
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 Disponível em: http://emersonabreu.blogspot.com.br/. Acesso em 03/10/2016. 

Fig. 130: Localização 63. TMJ nº 63, p. 5. Fig. 131: Narrador 63A. TMJ nº 63, p. 7. 
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Por ser uma figura ligada ao insólito na revista, é ela quem se coloca como narradora 

(EUe) das histórias de terror (Fig. 131): “o importante é que vocês ouçam as três histórias que 

eu vou contar esta noite”. Desse modo, teríamos o narrador principal (observador) – o mesmo 

de todas as revistas –, quando aparece a Madame Creuzodete, e ela seria a narradora (também 

em 3ª pessoa) das sequências paralelas. Em sua fala, parece que ela se dirige aos leitores da 

revista (Fig. 130 e 131); no entanto, ao final (Fig. 132), percebe-se que o interlocutor do 

início da história, na verdade, são fantasmas, que vêm a sua tenda para ouvir histórias de 

terror no Dia das Bruxas. Isso dá um duplo sentido a “vocês”, evidenciando o duplo sujeito 

destinatário (TUd): os fantasmas, no espaço interno ao texto, e o leitor, no espaço interno-

externo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Madame Creuzodete passa, então, a narrar as três histórias, olhando em sua bola de 

cristal 
53

. As três sequências, conforme foi mencionado, se desenvolvem de maneira 

independente, mas estão interligadas entre si. Além da introdução e da conclusão feitas pela 

Madame, há entre as sequências um interlúdio, no qual a narradora faz a conexão entre as 

partes, formando uma única história, conforme explicou o roteirista. 

A primeira história se passa no Colégio do Limoeiro. A turma prepara uma festa do 

Dia das Bruxas, organizada pela Denise, no salão da escola. Cebola diz que vai à casa do 

Franja para ajudar a terminar as fantasias dele e da Mônica. Chega a Magali fantasiada de 

bruxa, com uma capa, um cajado e um medalhão. Logo depois chegam a Denise, a Sofia 
54

 e 

por último o Cascão. No meio da conversa, as meninas ouvem um trovão (Fig. 133), o que já 

confere um ar de mistério à narrativa e muda seu “clima”, pois Magali começa a ter estranhas 

sensações. Denise, então, resolve dispensar o pessoal que está trabalhando para se arrumar. 

                                                           
53

 Para uma visão mais detalhada da história “Dia das Bruxas”, verificar o Anexo 3. As histórias não foram 

reproduzidas integralmente no anexo, pois cada revista tem aproximadamente 130 páginas. 
54

 Para saber quem é “Sofia”, verificar o Anexo 4. 

Fig. 132: Narrador 63B. TMJ nº 63, p. 7. 
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Mônica vai para casa do Franja vestir sua fantasia. Ficam no salão da escola a Denise, a 

Magali, a Sofia e o Cascão. Um fantasma toma o corpo de Denise e ataca Sofia. O fantasma, 

no corpo de Sofia, joga Cascão contra a janela. Magali tenta ajudá-lo, mas o fantasma agora 

estava no corpo dele e passa para o corpo dela (Fig. 134). Acaba assim a primeira narrativa.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda é a mais complexa de todas as narrativas.  Cebola está do lado de fora de 

um casarão abandonado esperando a Mônica, após receber uma ligação dela. Decide pular o 

muro para encontrá-la e, do outro lado, vê a Mônica, na janela do segundo andar da casa, 

pedindo ajuda, como na capa da revista (Fig. 135). Cebola volta para buscar ajuda, encontra a 

Mônica do lado de fora da casa e não entende nada. Ela diz que estava indo para a casa do 

Franja encontrá-lo. Nessa hora, Cebola se lembra da “outra Mônica”. Eles decidem entrar na 

casa para resolver o mistério e ajudar a menina. Ao abrirem a porta, saem dois pássaros cucos 

desesperados (Fig. 136).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 135: Enredo 63C. TMJ nº 63, p. 51. Fig. 136: Enredo 63D. TMJ nº 63, p. 60. 

Fig. 133: Enredo 63A. TMJ nº 63, p. 26. Fig. 134: Enredo 63B. TMJ nº 63, p. 44. 
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Após uma sequência de eventos repetidos e cruzados dentro da casa, Mônica encontra 

um livro. É o diário do dono da casa, no qual estava escrito que a casa estava sob uma “magia 

temporal” e que, se alguém ficasse muito tempo lá, se transformaria em um pássaro cuco. 

Mônica se dá conta de que eles já estavam presos pelo fenômeno. Ao tentarem fugir, Mônica 

e Cebola, transformam-se em pássaros-cuco e encontram a si mesmos entrando na casa. 

Termina a segunda sequência.  

A terceira narrativa se passa durante a festa do Dia das Bruxas. Todos estão dançando 

e Magali está com um olhar sombrio. De repente, aparecem Mônica e Cebola, em forma de 

pássaro. Eles se aproximam do medalhão da Magali e voltam ao normal. Nisso, Magali flutua, 

levita a Mônica, agarra em seu pescoço e diz que está se vingando mais uma vez (Fig. 137). 

Ao ver seu “olhar de desprezo”, Mônica se dá conta de que é a Penha 
55

, sua inimiga. Penha 

diz que, por culpa deles, ela estava presa num estado de morte em vida, mas que, naquele dia, 

alguma coisa aconteceu e ela conseguiu separar seu espírito do corpo. Nesse instante, Magali 

toma o controle de seu corpo novamente e ordena que Penha saia da mente dela, mas quando 

eles olham ao redor, Penha tinha possuído todos da festa e transformou-os em zumbis. 

Magali, com o poder do medalhão, volta tudo ao normal, manda Penha para o lugar de onde 

veio e pede explicações à Sofia. Sofia conta que o corpo da Penha estava em coma há um ano 

em um hospital, pois quando tentou empurrar a Mônica de um penhasco, ela bateu a cabeça. 

Eles vão visitá-la (Fig. 138). Magali, para ajudá-la, cria uma magia para que o medalhão cure 

o corpo dela e mantenha o espírito dela dentro do corpo. Sofia sugere que eles voltem para 

festa. Encerra-se a terceira narrativa. 
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 Para saber quem é “Penha”, verificar o Anexo 5. 

Fig. 137: Enredo 63E. TMJ nº 63, p. 96. Fig. 138: Enredo 63F. TMJ nº 63, p. 119. 
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Madame Creuzodete reaparece e diz que é o fim e, na verdade, também o início. Já 

passava da meia-noite e o dia das bruxas tinha terminado; no entanto, ela revela que as 

crianças não sabiam que o medalhão não era mágico, era apenas um enfeite, e que a fonte de 

todo aquele poder era a própria Magali. 
 

 

 

Os capítulos de Dia das Bruxas são 

divididos da seguinte maneira (princípio de 

encadeamento): “A noite da vingança” (p. 

8); “Morte em vida” (p. 23); “A casa fora 

do tempo” (p. 51); “Terror em reverso” (p. 

66); “Baladinha monstra” (p. 90); “O 

despertar da bruxa” (p. 104). A história 

ainda conta com um prelúdio (p. 5-7) e um 

poslúdio (p. 123-124), nos quais a Madame 

Creuzodete introduz e encerra as histórias. 

 
 

Conforme foi mencionado, há uma narrativa principal, cujo principal actante é 

Madame Creuzodete. Sua abertura é marcada com a chegada dos fantasmas, para ouvirem a 

história que a vidente tem para contar, e seu fechamento é quando chega a meia-noite e eles 

vão embora. Quanto ao princípio de intencionalidade, a Madame Creuzodete conduz o 

projeto de fazer, que é contar uma história de terror no Dia das Bruxas. 

A primeira narrativa se refere aos dois primeiros capítulos: “A noite da vingança” e 

“Morte em vida”. Esta tem como abertura a chegada da Magali ao salão da escola, onde todos 

preparavam a festa, e o fechamento é quando a festa está prestes a se iniciar (a Denise diz que 

vai ligar o som, antes que “o povo comece a chegar”). Quanto ao princípio de 

intencionalidade, a Denise conduz o projeto de fazer principal, que é preparar uma festa de 

Dia das Bruxas, ajudada por seus amigos (cada um prepara sua fantasia e ajuda na arrumação 

de alguma forma), só que, no meio dos preparativos, coisas estranhas acontecem. 

A segunda narrativa se refere principalmente ao terceiro e quarto capítulos: “A casa 

fora do tempo” e “Terror em reverso”, sendo que sua abertura é já no primeiro capítulo, no 

momento em que o Cebola vai para a casa do Franja ajudar a terminar as fantasias; o 

fechamento é no quinto capítulo, quando Cebola e Mônica chegam à festa como pássaros e 

voltam ao normal ao chegar perto da Magali. Quanto ao princípio de intencionalidade, 

primeiramente, eles querem suas fantasias fiquem prontas para se arrumarem para a festa 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 139: Índice 63.  TMJ nº 64, p. 4. 
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(mas não têm êxito por conta dos eventos ocorridos); depois, eles querem ajudar a “outra 

Mônica” (também fracassam, pois não existia “outra Mônica”); por último, querem se livrar 

da casa e do seu feitiço (nisto eles têm êxito, pois conseguiram fugir atraídos pela luz da 

Magali e, por meio do poder que emanava dela, voltaram ao normal). 

A terceira narrativa se refere aos dois últimos capítulos: “Baladinha monstra” e “O 

despertar da bruxa”. Esta tem como abertura o início da festa, com todos dançando, e o 

fechamento é quando, após visitarem a Penha no hospital, decidem voltar para a festa. Quanto 

ao princípio de intencionalidade, o fantasma da Penha conduz o projeto de fazer principal, 

que é se vingar da turma e acabar com a Mônica. Só que esta fracassa, pois é impedida pela 

Magali, que a manda de volta para seu próprio corpo, que está em um hospital. 

Quanto aos actantes, Penha é um agente agressor, e o faz de forma voluntária; Magali 

é um agente benfeitor, pois salva os amigos; Denise é agente aliado, pois ajuda a Magali a 

“acessar” o seu poder; Mônica sofre a ação e é vítima das ações da Penha e beneficiária das 

ações da Magali. Cebola é aliado. Cascão e Sofia são aliados, mas, quando são possuídos pela 

Penha, tornam-se oponentes. 

Quanto ao princípio de localização, em relação ao espaço, a narrativa principal se 

passa na tenda da Madame Creuzodete (espaço fechado); a primeira narrativa se passa no 

Colégio do Limoeiro, mais especificamente no salão, no porão (espaços fechados) e no pátio 

(espaço aberto); a segunda narrativa ocorre em uma casa abandonada, que é assombrada 

(espaço fechado); a terceira narrativa se passa novamente na escola, e no hospital (espaços 

fechados). Com relação ao tempo, a história se passa no Dias das Bruxas (31 de outubro); a 

primeira narrativa ocorre antes da festa e a terceira durante a festa; a segunda narrativa 

atravessa as outras duas, iniciando-se um pouco antes da festa começar e terminando logo 

após o início da festa. Tem-se um efeito de atualidade, pois é como se as ações ocorressem no 

momento da leitura. No entanto, como as histórias são contadas pela Madame Creuzodete, 

mistura um efeito de ficção autobiográfica (cf. CHARAUDEAU, 2009a, p. 182). 

A história apresenta uma cronologia descontínua em alternância, pois “uma sequência 

narrativa, de maior ou menor importância, é interrompida em seu desenrolar por uma outra 

sequência narrativa que se desenvolve paralelamente à precedente com um agente diferente 

do anterior” (CHARAUDEAU, 2009a, p. 180).  

Quanto ao ritmo é, conforme explicou o próprio roteirista, a primeira narrativa (a do 

fantasma) é mais lenta, para “criar um clima de tensão e suspense”. Na segunda (a da casa 

mal-assombrada) o ritmo varia: em certos momentos é mais lento, para criar um ar de mistério 

e um efeito de suspense, e em outros, como no final, quando querem fugir ao descobrir que a 
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casa está sob uma magia, é mais acelerado. A terceira (dos zumbis) é mais acelerada, pois há 

bastante “ação, terror e correria”. 

Desse modo, a lógica narrativa das três micro sequências da edição 63, Dia das 

Bruxas, poderia ser representada por meio do seguinte quadro: 

 

A LÓGICA NARRATIVA NAS MICRO SEQUÊNCIAS DA EDIÇÃO 63 

  Sequência 
 

Tópicos 

1ª sequência: 

Fantasma 

2ª sequência: 

Casa mal assombrada 

3ª sequência: 

Zumbis 

Capítulos 
“A noite da vingança” e 

“Morte em vida” (1 e 2) 

“A casa fora do tempo” e 

“Terror em reverso” (3 e 4) 

“Baladinha monstra” e “O 

despertar da bruxa” (5 e 6) 

Abertura 
A chegada da Magali ao 

salão da escola, onde todos 

preparavam a festa 

Ainda no 1º capítulo, no 

momento em que o Cebola 

vai para a casa do Franja 

ajudar a terminar as fantasias 

O início da festa, com todos 

dançando 

Fechamento 
O momento em que a festa 

está prestes a se iniciar  

No 5º capítulo, quando 

Cebola e Mônica chegam à 

festa como pássaros e voltam 

ao normal ao chegar perto da 

Magali 

Quando, após visitarem a 

Penha no hospital, decidem 

voltar para a festa 

Actantes 

principais 
Denise Mônica e Cebola O fantasma da Penha 

Projeto de 

fazer e 

resultado 

Há uma festa de Dia das 

Bruxas na escola, que precisa 

ser preparada para acontecer. 
 

Tem êxito, pois apesar de 

coisas estranhas acontecerem 

no meio dos preparativos, a 

festa é realizada 

1) Eles querem que suas 

fantasias fiquem prontas para  

se arrumarem para a festa  

(mas não têm êxito por conta 

dos eventos ocorridos); 

2) eles querem ajudar a “outra 

Mônica” (também fracassam, 

pois não existia “outra 

Mônica”); 

3) eles querem se livrar da 

casa e do seu feitiço (nisto 

eles têm êxito, pois 

conseguiram fugir e, por meio 

do poder que emanava da 

Magali, voltaram ao normal). 

Vingar-se da turma e acabar 

com a Mônica.  
 

A Penha fracassa, pois é 

impedida pela Magali, que a 

manda de volta para seu 

próprio corpo, que está em 

um hospital. 

Localização 

espaço-

temporal 

O Colégio do Limoeiro, mais 

especificamente no salão, no 

porão (espaços fechados) e 

no pátio (espaço aberto),   

antes da festa 

Uma casa abandonada, que é 

assombrada (espaço fechado); 

começa um pouco antes da 

festa começar e termina logo 

no início da festa 

Na escola e no hospital 

(espaços fechados), durante 

a festa 

 

 

Quadro 5: A lógica narrativa nas micro sequências da edição 63 
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Num plano mais geral, a lógica narrativa das três edições analisadas (41, 48 e 63) 

poderia ser resumida da seguinte maneira: 
 

 ORGANIZAÇÃO DA LÓGICA NARRATIVA EM TRÊS EDIÇÕES DA TMJ 
 

          Revista 
 

Tópicos 

Cascão, o mestre do 

Vulcão (nº 41) 

A invasão dos robôs-

zumbis (nº 48) 

Dia das Bruxas 

(nº 63) 
56

 

P
ri

n
cí

p
io

 d
e 

co
er

ên
ci

a
 Abertura 

A decisão de se realizar 

uma Feira de Ciências na 

Escola 

A apresentação de um 

mundo destruído no futuro e 

a chegada do Cebola a este 

local 

A chegada dos fantasmas 

à tenda da Madame 

Creuzodete, para ouvirem 

a história que a vidente 

tem para contar 

Fechamento 
A realização da Feira, com 

a apresentação dos 

trabalhos dos alunos 

A volta do Cebola para sua 

época e a apresentação do 

mundo “consertado” após 

sua presença 

O relógio passa da meia-

noite e os fantasmas vão 

embora 

P
ri

n
cí

p
io

 d
e 

in
te

n
ci

o
n

a
li

d
a
d

e 

Actante 

principal 
Cascão Cebola Madame Creuzodete 

P
ro

je
to

 d
e 

fa
ze

r 

Falta 

Cascão está com notas 

baixíssimas em Ciências e 

corre o risco de ser 

reprovado 

A humanidade foi destruída 

pelos zumbots e há um 

pequeno grupo sobrevivente 

precisando de ajuda 

Fantasmas querem ouvir 

histórias de terror no Dia 

das Bruxas 

Busca 
Cascão precisa fazer um 

bom trabalho para 

recuperar suas notas. 

Cebola, o “cara”, precisa 

ajudar as pessoas que 

restaram a consertar o 

mundo que ele mesmo 

destruíra 

Madame Creuzodete 

precisa contar uma 

história de terror para os 

fantasmas 

Resultado 
Êxito, pois consegue 

atingir uma boa nota 

Êxito, pois Cebola consegue 

“salvar” o mundo dos 

zumbots e resgatar as 

pessoas transformadas em 

robôs-zumbis 

Êxito, pois ela conta a 

história e os fantasmas 

vão embora 

P
ri

n
cí

p
io

 d
e 

en
ca

d
ea

m
en

to
 

Tipo de 

encadeamento 

Em sucessão  

(as sequências se sucedem 

de maneira linear e 

consecutiva) 

Em encaixe  

(há micro sequências 

incluídas em uma sequência 

mais ampla para detalhar 

aspectos desta) 

Em paralelismo  

(há diferentes sequências 

que se desenvolvem de 

maneira autônoma, mas 

que se cruzam) 

Cronologia 
Cronologia contínua em 

progressão 

Cronologia contínua em 

inversão 

cronologia descontínua 

em alternância 

P
ri

n
cí

p
io

 d
e 

lo
ca

li
za

çã
o

 

Situação no 

tempo 

A narrativa é situada no 

presente (efeito de 

atualidade) 

- A narrativa é situada no 

futuro, em 2112 (efeito de 

atualidade) 

- As micro sequências 

ocorrem num “passado do 

futuro” (efeito de ficção 

histórica) 

A narrativa se passa no 

Dias das Bruxas, 31 de 

outubro (efeito de 

atualidade) e três histórias 

são contadas (efeito de 

ficção de autobiografia) 

Localização 

no espaço 

As cenas se concentram na 

casa do Cascão e no 

Colégio do Limoeiro 

(espaço fechado, sem 

muitos deslocamentos) 

O espaço principal é o 

Bairro do Limoeiro do 

Futuro, com vários 

deslocamentos 

O espaço principal é a 

tenda da Madame 

Creuzodete (espaço 

fechado, sem 

deslocamentos) 
 

 

Quadro 6: A organização da lógica narrativa em três edições da TMJ 
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 A narrativa da edição nº 63 está sendo considerada como um todo. No entanto, vale lembrar que esta é 

complexa e contém micronarrativas descritas na página anterior. 
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Para encerrar a análise das edições nº 41, 48 e 63, cabe listar alguns dos efeitos de 

sentido decorrentes da encenação descritiva e narrativa e alguns dos imaginários 

sociodiscursivos, observados na leitura das revistas, ambos construídos por meio da relação 

verbo-visual. 

Primeiramente, por todas as características apresentadas, pode-se dizer que o episódio 

Cascão, o mestre do vulcão (edição nº 41) está mais ligado à criação de um “efeito de 

realidade”, pois, ao abordar o cotidiano da turma, tenta-se reproduzir verbo-visualmente e 

discursivamente o universo adolescente, com situações semelhantes ao real, evocando, assim, 

todo um imaginário do leitor e revelando as representações sociais que circulam no 

imaginário coletivo.  

Cascão e Titi representam o adolescente fanático por esportes, que não se dedica muito 

aos estudos. Esta é uma qualificação implícita. Titi, por exemplo, tem porte atlético e diz que 

não liga para “Física”, “só para a aula de Educação Física” (p. 7). Cascão, por sua vez, gosta 

de futebol (p. 66), de parkour 
57

 (p. 75), mas “está pendurado em todas as matérias” (p. 10); a 

própria amiga Magali qualifica-o como “pouco inteligente” ao dizer para ele não desistir do 

vulcão, pois ele não deveria tentar fazer “algo além de sua capacidade” (p. 31). Titi é o típico 

vaidoso, que gosta de ser o centro das atenções, enquanto Cascão é o adolescente distraído, 

desligado, fissurado por games e “bonecos de ação”.  

Os adolescentes da revista, assim como no “mundo real”, são envolvidos com as redes 

sociais, criam blogs, interagem entre si, trocam informações e, muitas vezes, são expostos 

mundo virtual, mesmo que involuntariamente. Denise representa a “fofoqueira” da internet; 

ela cria um fórum para todos discutem sobre o trabalho do Cascão, mesmo sem o 

consentimento dele. 

Nessa revista, a escola é mostrada como algo monótono, sem muitas novidades. Isso 

pode ser observado na fala da Mônica, da Magali e da Marina, ao se referirem à Feira de 

Ciências (Fig. 140). Mônica diz que “passa o tempo todo grudada no caderno”, o que nos leva 

a pressupor que quase não há atividades diferenciadas. Magali diz que adora “quando rolam 

essas oportunidades” (a oração adverbial dá a entender que não é sempre ou até mesmo 

raramente) e Marina diz que é “uma chance de usar a criatividade, pra variar!” (destaque na 

expressão “pra variar”). 
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 Parkour é o esporte praticado pelo Cascão. Segundo Cascão, na edição nº 10, o termo “parkour” vem de le 

parcours que quer dizer “o percurso”. Também chamado de “a arte do deslocamento”, é um tipo de corrida de 

obstáculos urbana (como escalar muros, equilibrar em corrimãos, ou saltar sobre vãos), sem linha de chegada, 

nem regras, times, pontos, juiz ou competição. Foi inventado pelo desportista francês David Belle (TMJ, nº 10, 

p. 83-93). 
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Tal ideia é reforçada na representação das aulas, que dão ideia de rotina, 

principalmente nas falas do Professor Rubens e do Professor Licurgo (Fig. 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 140: Imaginários 1.  

TMJ nº 41, p. 8. 

Fig. 141: Imaginários 2.  TMJ nº 41, p. 65, 66, 67 e 68. 
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Outro aspecto que ajuda a criar o efeito de realidade é a escolha de um vulcão para o 

projeto de Ciências do Cascão. O vulcão está no imaginário escolar e é um estereótipo 

relacionado a Feiras de Ciências. Os próprios personagens sabem disso, pois Cebola dá uma 

“bronca” no amigo por fazer um projeto tão “clichê”. Nessa mesma situação, Cebola qualifica 

como deve ser o projeto do Cascão – original e nada infantil –, e diz para ele desistir do 

vulcão e escolher um tema ligado ao adolescente que é hoje: urbano, contemporâneo, 

polêmico, ousado e “em estilo mangá”, o que reflete o imaginário da juvenilização.  

O gosto pela música, pela tecnologia, o jeito de se vestir, os romances, as amizades, as 

atitudes e, principalmente, o fato de pertencerem a um grupo são ideias que constroem na 

revista uma representação do “mundo” adolescente bastante “cristalizada”, estereotipada. Por 

mais que às vezes façam gozação por uma dificuldade que o outro enfrenta, como fizeram 

com o Cascão no início da história, os amigos são solidários, estão sempre juntos e valorizam 

esse “estar em grupo”, no caso, a Turma da Mônica. 

Contudo, cabe recordar que é na alternância entre os efeitos de realidade e ficção que é 

construído o “plano de fundo” (visão de mundo) em textos narrativos. Um texto se ancora na 

realidade, mas, ao mesmo tempo, deixa transparecer o ponto de vista do contador, 

produzindo, assim, o efeito de ficção, ao construir uma visão subjetiva de mundo.  

Além dos imaginários mencionados, essa visão subjetiva de mundo permeia toda a 

narrativa e fica clara na sessão Fala, Maurício, por meio da tematização (figurativizada pela 

história do Cascão na Feira de Ciências), que procura levar os jovens a refletirem sobre suas 

atitudes. Apesar de poder ser inferida pelo leitor, ao final da revista, o narrador deixa evidente 

qual é a “moral da história”: 

Qual é a maneira mais fácil de desagradar? Tentar agradar a todo o mundo. Mas nem 

tente. Se sua voz é grossa, alguém vai gostar de voz mais suave, fina. Sua altura é 

mediana e alguém vai preferir estatura mais alta. [...] 

Eu gosto da noite para trabalhar. Outros preferem o dia. E por aí vai a variedade 

infinita de diferenças de opiniões e gostos, o que deve provocar o saudável exercício 

da tolerância. Somos diferentes uns dos outros. Vivemos nos estranhando em algumas 

posições, mas... como raça dita inteligente, temos que interagir, conviver e planejar 

futuro seguro para a espécie.  

Assim, devemos respeitar diferenças, ideias novas ou contrárias... e aprender com isso. 

A negação nos imobiliza. A soma nos faz crescer.  

Deixe que seu amigo - como o Cascão, nesta revista - faça o vulcão dos sonhos dele. E 

compartilhe de sua alegria. (Fala, Maurício. TMJ, nº 41, p. 125) 
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O narrador aconselha, nesse momento de turbulência emocional e construção de 

caráter que é a adolescência, que os leitores “sejam eles mesmos”, não tentando agradar a 

todos e, ao mesmo tempo, sejam tolerantes com os outros, respeitando a diversidade. O 

“respeito às diferenças” é um tema recorrente na sociedade atual, confirmando o que o autor 

diz sobre “pegar a bandeira que está passando” 
58

. 

Com relação ao episódio A Invasão dos robôs zumbis (edição nº 48), pode-se dizer que 

este, ao retratar um mundo pós-apocalíptico, num futuro imaginado, está mais ligado à criação 

de um “efeito de ficção”. A história trabalha com o imaginário simbólico do mundo 

futurístico (ficção científica), acompanhando várias narrativas do gênero, que retratam a 

representação de um mundo no qual a tecnologia se desenvolveu tanto a ponto de dominar o 

ser humano. Exemplos semelhantes são os filmes 2001: Uma odisseia no espaço (1968), O 

Exterminador do Futuro (1984), Matrix (1999), Eu, Robô (2004) e Wall-E (2008).  

Teorias sobre o futuro povoam o imaginário do ser humano e fazem parte do universo 

“nerd” e da cultura pop em geral, seja em filmes, livros, séries ou quadrinhos.  Somados a 

temas que envolvem a especulação sobre o futuro e a inteligência artificial, o roteirista 

acrescenta a viagem no tempo e a dominação de zumbis, também temas que comumente 

atraem o público jovem em geral. Assim, ancorando-se num mundo realista, cria-se um 

mundo mitificado, ligado ao imaginário simbólico.  

Além disso, a narrativa revela as representações sociais que estão na mente do 

narrador (além de suas emoções, opiniões e afetos), por meio de metáforas (como as 

metáforas visuais citadas nas páginas 90-93), metonímias (aparecem, por exemplo, na 

transição aspecto a aspecto, quando são utilizados fragmentos dispersos de um lugar, ou em 

quadros em que são focadas partes do corpo; o leitor deve ter a ideia do todo em sua mente), 

comparações e qualificações (conforme mencionado nas páginas 108-116), evocando, assim 

todo um imaginário do leitor.  

No texto, podemos depreender a imagem do bom líder, que é aquele nobre de caráter, 

que se sacrifica para defender uma causa, como o Xisto que se arriscou para proteger Cebola e 

acabou sendo transformada em um robô zumbi (Fig. 142). Está presente a ideia de que a 

língua evolui e que novas palavras são criadas, como “prek”, o palavrão da época (Fig. 143). 

É retratada uma visão da sociedade como voltada para o consumo, pois umas das poucas 

construções que sobraram foram um shopping e um outdoor sobre “moda” (Fig. 144). 
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 Fala do autor citada no tópico anterior. Conferir: http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/ 

172219_A+INFANCIA+NAO+ESTA+MAIS+CURTA+.  Acesso em 12/06/2012. 
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Outro detalhe a ser destacado é o comentário caracteristicamente sexista feito por 

Cebola quando a tataraneta da Mônica apareceu e fez pouco caso dele: “Está parecendo que 

no futuro o sexo feminino não evoluiu em nada. Voltou atlás até”. No entanto, cabe destacar 

que essa é uma característica atribuída ao personagem Cebola – que acha a Mônica uma 

pessoa difícil, intimidadora, sente-se inferiorizado em relação a ela e quer sempre se provar 

como um cara “à altura” dela – não necessariamente é a visão do narrador. A maioria das 

revistas é escrita por uma mulher. Petra Leão disse em entrevista 
59

 que entrou na equipe 

quando o Maurício de Sousa perguntou ao Cassaro, que já estava escrevendo para a TMJ, se 

ele não conhecia alguma mulher que entendesse de roteiro para mangá, pois há muito tempo a 

equipe de roteiristas só tinha homens, e como a personagem título é uma mulher, ele achava 

que já era hora de ter um “toque feminino”; e deu certo, pois hoje ela é a principal roteirista 

da revista. Além disso, a própria Mauricio de Sousa Produções, em março de 2016, em 

homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lançou o projeto #Donas da Rua, que, segundo 

Mônica Sousa, diretora-executiva da MSP e inspiradora da personagem, visa a “reforçar a 

                                                           
59

 Extraído de: Entrevista exclusiva com Petra Leão. Disponível em: http://turmadamonicajovemmania. 

blogspot.com.br/2011/07/entrevista-exclusiva-com-petra-leao_25.html. Acesso em 19/10/2016. 

Fig. 142: Imaginários 3. TMJ nº 48, p. 30. 

Fig. 143: Imaginários 4. TMJ nº 48, p. 14, 21. 

Fig. 144: Imaginários 5. 

TMJ nº 48, p. 63. 
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autoestima das meninas e a defesa de seus direitos, algo que faz parte do DNA da nossa 

Turminha desde o princípio” 
60

. 

Isso se confirma, por exemplo, na edição 64, na qual Cebola e Mônica trocam de 

corpos. Nesse episódio, Cebola, ao ser repreendido por Dona Luísa, mãe da Mônica, por 

causa da bagunça no quarto, faz mais um comentário do gênero: “as meninas não fazem isso. 

Afinal, por isso a gente casa com elas, para ter alguém que arrume tudo” (Fig. 145). A 

legenda mostra a Magali, a Cascuda e a Denise furiosas com o comentário, provando que esse 

comentário reflete a característica do personagem e não da publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para completar, ele “quebra a cara” na página seguinte (Fig. 146), ao descobrir que as 

meninas podem ser tão bagunceiras quanto os meninos; ainda mais a Mônica, que é conhecida 

por ser uma personagem forte e não muito delicada (ao contrário da Magali, por exemplo). Ao 

tentar disfarçar, para não causar estranhamento à Dona Luísa e ela não descubra que ele não é 

a Mônica, Cebola diz para ela não se preocupar, pois vai arrumar tudo, e ainda se oferece para 

lavar a louça do almoço como desculpas. No entanto, o efeito é inverso, pois a mãe da Mônica 

se assusta com a reação e diz que ela “costuma ser mais teimosa” e “nunca aceita arrumar sua 

bagunça tão rápido”; para completar, rejeita a ajuda com a louça, já que na última vez ela 

“não deixou nenhum prato inteiro”, confirmando a “falta de delicadeza” da personagem. A 

maior confirmação de que esta visão é específica do personagem está em seu comentário ao 

ficar sozinho: “meu mundo caiu. Então, meninas fazem bagunça também? Conheço a Mônica 

há tanto tempo! Como nunca reparei nisso?”. 
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 Queremos conhecer as Donas da Rua do Brasil e do Mundo. Disponível em: http://turmadamonica.uol. 

com.br/queremos-conhecer-as-donas-da-rua-do-brasil-e-do-mundo/.  Acesso em 19/10/2016. 

Fig. 145: Imaginários 6. TMJ nº 64, p. 43. 
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Por fim, a edição nº 48 tem como tematização a ambição humana e a busca incansável 

pelo poder a qualquer custo, cujo fim é a solidão e a morte, figurativizado na história do 

empresário Cebolácio. Como o tema é amplo, como lição de moral, a sessão Fala, Maurício 

não aborda necessariamente a preservação do planeta, nem a ambição humana. Nela, o 

narrador pergunta: “Quantos de nós já fomos chamados para salvar algum mundo ameaçado? 

O mundinho de alguém chegado ou o mundo propriamente dito, o que nos rodeia, em algum 

tipo de ameaça mais centrada?” e diz que devemos estar sempre “prontos para ser salva-vidas 

de amigos, de mundinhos ou do mundão”, mostrando outro viés do fazer persuasivo. 
 

Já no episódio Dia das Bruxas (edição nº 63), a alternância entre efeito de ficção e 

efeito de realidade fica ainda mais aparente. Ancorando-se no cotidiano da turma, é criado um 

mundo mitificado que mistura o insólito à vida dos personagens. A história não se passa no 

espaço, em alguma realidade paralela, no futuro ou no mundo virtual, como ocorre muitas 

vezes, mas na própria escola que a turma frequenta, durante uma festa que estavam 

organizando. O elemento que desencadeia essa “mistura” é o fato de a narrativa se passar no 

“Dia das Bruxas”.  

Com relação ao efeito de realidade, temos o frame de uma festa de Dia das Bruxas 

organizada pelos alunos, o que evoca todo um imaginário do leitor a respeito de situações 

Fig. 146: Imaginários 7. TMJ nº 64, p. 44-45. 
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ligadas a esse evento e faz com que ele reconheça nessas situações um mundo realista (Fig. 

147): alunos ajudando na arrumação da festa; uso de fantasias; cenário com caveiras, 

abóboras, velas, caldeirão etc.; hits de sucesso na hora da dança (na revista, eles dançam ao 

som de “Show das Modernosas”, clara paródia à música “Show das Poderosas”, da cantora 

Anitta, sucesso em 2013, ano de publicação da revista). Outro elemento é a linguagem 

utilizada pelos personagens, com gírias bastante utilizadas pela faixa etária (exemplos: “Essa 

festa vai ser babado, confusão e gritaria”; “Tô zoando contigo, amiga!”; “A festa tá 

bombando! Tá curtindo, amiga?”), que ajuda a montar o universo adolescente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, dentro deste contexto, é criado um mundo mitificado, ligado ao insólito e 

ao terror, com elementos que povoam o imaginário simbólico das pessoas com relação ao 

“Dia das Bruxas”: casas mal assombradas, fantasmas, zumbis, bruxas e experiências com o 

sobrenatural.  Para tornar tudo ainda mais fora do comum e criar a atmosfera pretendida, o 

narrador principal coloca a Madame Creuzodete como contadora das histórias. Além disso, 

deixa uma “porta” aberta para novas histórias do gênero, quando a narradora diz, ao acabar de 

contar as histórias, que é o “fim e, na verdade, o começo” e que a própria Magali seria “a 

fonte de todo aquele poder”. O próprio roteirista da edição, Emerson Abreu, conhecido por 

elaborar roteiros imprevisíveis, com terror, com elementos sobrenaturais, e cheios de 

Fig. 147: Imaginários 8. TMJ nº 63, p. 15, 90. 
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reviravoltas, revelou em Blog 61 que essa edição serviria como um “prólogo” de outras que ele 

pretendia escrever como continuação das edições 51, 52 e 63. E ele realmente o faz, pois as 

edições posteriores que ele cria (alternadas a histórias escritas por outros roteiristas) estão 

interligadas de alguma forma, formando uma “supersaga”, sempre voltadas para o terror, para 

o suspense e para o sobrenatural. 

Enfim, as histórias de terror são outro tema apreciado pelo público adolescente. Na 

sessão Fala Maurício, o narrador comenta sobre isso e tenta dar explicações a esse interesse: 

Quem já não sentiu um arrepio de medo, um eriçar dos cabelos da nuca numa situação 

de insegurança, de pavor? Quem não derramou uma boa dose de adrenalina pelo corpo 

num momento de forte susto? O corpo reage. O espírito manda. [...]  

Não à toa os chamados filmes de medo são os mais procurados nas locadoras. 

Principalmente pelos adolescentes, pelos jovens. Mas por que esta busca pelo susto? 

Por que vamos buscar emoções em situações simuladas? Talvez seja a nostalgia 

remanescente dos tempos em que situações de medo, de pavor, realmente ameaçavam 

o gênero humano, de quando ainda estávamos escondidos em cavernas, encurralados 

por feras ou inimigos mortais. Sobrou, para agora, o exercício de reviver os velhos 

pavores... sem perigo real, buscando nos filmes, nos efeitos especiais fantásticos, um 

pouco das lembranças ancestrais, para pensarmos um pouco no que faríamos para 

escapar ou nos defendermos. Daí as brincadeiras, jogos e festas de vampiros, de 

assombração, de lobisomens. Geralmente mais buscados pelos mais novos e que vão 

sendo deixados pelos mais velhos. [...] 

(Trecho de “Fala, Maurício”, TMJ nº 63, p. 125) 
 

O narrador, portanto, coloca esse momento como uma “fuga da realidade” para 

extravasar emoções. Ele complementa ao perguntar sobre quem afinal gostaria de brincar com 

uma situação mais próxima da sua realidade. Segundo ele, principalmente os adolescentes e 

jovens buscam em situações simuladas viver “um outro mundo”, sentir diferentes emoções, o 

que, conforme já foi mencionado, é especialidade dos mangás.  
 

Por todos os aspectos elencados, podemos afirmar que a publicação Turma da Mônica 

Jovem reflete os imaginários sociodiscursivos referentes à faixa etária, de modo a envolver o 

público jovem e fazer com que este se sinta parte da história. Além disso, os temas abordados, 

figurativizados em situações voltadas ao “universo adolescente”, ao oscilarem entre os efeitos 

de realidade e ficção, são capazes proporcionar ao leitor momentos de fruição, nos quais ele 

pode sentir diferentes emoções, vivendo em um mundo diferente do seu. Tudo isso é regido 

pela encenação narrativa, vinculada à encenação descritiva, pois a forma como o narrador e 

leitor são significados ao longo da narrativa influenciará o projeto de escritura do texto e, 

consequentemente, a forma como este será concebido. 
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 Blog do Emerson Abreu. Disponível em: http://emersonabreu.blogspot.com.br/. Acesso em: 24/10/2016. 
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O presente trabalho, sob o olhar da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso 

(CHARAUDEAU, 1992; 2009a), procurou identificar as estratégias discursivas utilizadas no 

“semimangá” Turma da Mônica Jovem, referentes ao contrato de comunicação estabelecido, e 

os efeitos de sentido produzidos nestes quadrinhos por meio da relação palavra-imagem, 

focalizando a construção dos modos descritivo e narrativo. 

As histórias em quadrinhos possuem uma linguagem muito peculiar. A leitura de 

textos mistos como os quadrinhos, nos quais palavra e imagem se inter-relacionam na arte de 

contar histórias, exige do leitor a ativação da competência de linguagem nos diferentes níveis 

(situacional, discursivo, semiolinguístico, fruitivo), de uma forma diferente do que faria em 

textos puramente verbais.  

Nas narrativas verbais, o narrador é quem conduz o leitor que, em contato com os 

modos descritivo e narrativo, projetará em sua mente representações mentais daquilo que lê 

de acordo com a lembrança de experiências armazenadas na memória. Como afirmam 

Santaella e Nöth (2012, p. 15), não há imagens mentais que “não tenham alguma origem no 

mundo concreto dos objetos visuais”. Tal projeção mental refletirá, portanto, o conhecimento 

de mundo do leitor, seja acionada pela experiência empírica, por representações verbais ou 

por imagens visuais. Para isso, é importante que haja um direcionamento ajustado à 

intencionalidade do produtor, de forma que ocorra o processo de identificação do interlocutor 

ao projeto textual. 

Nas narrativas verbo-visuais, por sua vez, as imagens são fornecidas visualmente pelo 

narrador, que parte de uma construção objetiva de mundo para realizar uma construção 

subjetiva de mundo. Também segundo Santaella e Nöth (op. cit., p. 15), não há imagens como 

representações visuais (desenhos, pinturas, gravuras, etc,) que não tenham surgido de imagens 

na mente daqueles que as produziram. Espera-se daí que o leitor compreenda por meio das 

representações estáticas, muitas vezes estereotipadas, aspectos como tempo decorrido, espaço, 

movimento, som, emoções e situações implícitas. É no espaço entre os quadros que “a 

imaginação humana capta duas imagens distintas e transforma em uma única ideia”, dando 

“vida” e sequência à história (MCCLOUD, 1995, p. 66). 

Os componentes da construção descritiva (nomear/identificar, localizar/situar e 

qualificar) serão primordiais nessa empreitada. As imagens, ao representar seres, são capazes 

de fazer uma referência material (concreta) ou não material (abstrata, como sentimentos, 

ações) e, por meio da identificação de tais referências, é possível atribuir sentido à narrativa. 
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As imagens tornam possível identificar os personagens que participam da interação nos 

quadros, quem fala (substituindo verbos dicendi) e seus estados emocionais (por meio das 

expressões faciais e da gestualidade); os objetos que compõem a cena, apresentando o 

contexto da história e ambientando o leitor, ao criar frames e cenários; podem ainda 

apresentar as características de algo, revelando qualidades, seja no modo de vestir, ou na 

forma de agir de um personagem, seja nos objetos que estão dispostos em um determinado 

local. Por isso, para fácil reconhecimento do leitor, conforme foi mencionado, são usadas 

muitas vezes nos quadrinhos imagens icônicas, próximas ao real, ou estereotipadas, para que 

o leitor reconheça nelas um mundo realista, por meio de seus saberes de crença e de 

conhecimento (imaginários sociodiscursivos). Há também metáforas visuais utilizadas em 

textos dessa natureza, baseadas em convenções socioculturais, apresentando, assim, um 

caráter simbólico. 

Tais componentes, com seus procedimentos linguísticos e discursivos, contribuirão 

igualmente para a composição da encenação descritiva, criando determinados efeitos de 

sentido no texto. O narrador dos quadrinhos, ao conduzir a narrativa, nomeando/identificando, 

localizando/situando e qualificando, cria um efeito de saber. Ao colocar o leitor “dentro da 

narrativa”, possibilitando que ele se sinta parte da história, cria-se um efeito de confidência. 

Ao utilizar elementos do mangá misturados às características da Turma da Mônica, cria-se um 

efeito de gênero. Ao utilizar imagens semelhantes ao real, cria-se o efeito de realidade; ao 

arquitetar um mundo mitificado ou mostrar uma visão subjetiva de mundo, cria-se o efeito de 

ficção. E é a alternância entre os efeitos de realidade e de ficção que faz com que a narrativa, 

por mais fantasiosa que seja, tenha alguma ancoragem no real, o que possibilita ao leitor o 

estabelecimento de relações e a atribuição de sentido à história. 

Com relação às competências de linguagem (CHARAUDEAU, 2001a), na leitura de 

quadrinhos, a competência situacional é ativada quando é preciso reconhecer o contexto de 

uma interação – inclusive a das cenas narrativas. Por exemplo, se a cena se passa em uma 

escola, sabe-se que há alguns scripts a serem seguidos. Daí, torna-se preciso perguntar: Quem 

são os possíveis interlocutores? Adolescentes? Então, a linguagem e a temática se ajustam à 

faixa etária. Qual a natureza da comunicação? O fato de ser uma história em quadrinhos no 

“estilo” mangá exigirá que o texto tenha uma linguagem específica. Qual a finalidade do ato 

linguageiro? Entreter? Educar? Ou ambos? Quais as circunstâncias materiais da troca, de 

modo a identificar o que está em jogo no ato de comunicação entre as personagens?  

É nesse nível, portanto, que se estabelecem os circuitos externo e interno da 

encenação narrativa, responsáveis pelo contrato de comunicação. No circuito interno, estão 
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os personagens, sujeitos enunciadores e destinatários da comunicação que estabelecem entre 

si; além disso, os personagens interagem entre si e, dependendo de sua personalidade e de seu 

ethos, um personagem receberá esta ou aquela mensagem de forma diferente de outro – por 

isso, também são sujeitos interpretantes no espaço interno. Num espaço entre o externo e o 

interno, se encontram o narrador, sujeito enunciador, responsável pelos efeitos visados e, do 

outro lado, o leitor destinatário, idealizado pelo sujeito comunicante, que é alvo das visadas e 

responsável pelos efeitos supostos. No circuito externo, encontra-se todo o “plano de fundo” 

que regerá a construção do circuito interno. Temos, num espaço externo-externo, o sujeito 

comunicante, que possui dupla identidade: uma, social; outra, discursiva, representada 

respectivamente, pelo Maurício de Sousa, idealizador da Turma da Mônica, e pelo Maurício 

de Sousa autor/quadrinista, mais sua Equipe de produção. Ainda neste espaço, se encontram 

os leitores da revista, responsáveis pelos efeitos efetivamente produzidos. 

Quanto à competência discursiva, o leitor precisa utilizar seus conhecimentos 

supostamente compartilhados para identificar as imagens icônicas e estereotipadas, os 

imaginários subjacentes e as situações representadas (estratégias de ordem semântica). 

Também é neste nível que o leitor precisa reconhecer o uso do jogo da modalização do 

discurso e as estratégias utilizadas na mise-en-scène de modo a produzir certos efeitos de 

sentido (estratégias de ordem enunciativa); e os modos de organização do discurso envolvidos 

na interação entre as personagens (estratégias de ordem enunciatória). Como as histórias em 

quadrinhos constituem gêneros tipicamente narrativos, as encenações narrativa e descritiva 

serão muito importantes para a construção de diferentes efeitos de sentido. Nesse contexto, a 

lógica narrativa também tem sua importância, pois é por meio dela que vai se organizar a 

trama da história, com a sucessão das ações no tempo, formando um todo coerente.  

A construção da lógica narrativa se realiza com a ajuda de alguns componentes. Os 

actantes participam da ação e desempenham papéis narrativos. Os processos constituem a 

semantização das ações que determinarão a função narrativa. As sequências integram 

processos e actantes numa finalidade narrativa, em uma sucessão de acontecimentos ligados 

entre si, com um princípio e um fim (princípio de coerência), relacionados a um 

encadeamento de motivos dirigidos a um fim (princípio de intencionalidade), em sequências 

ordenadas (princípio de encadeamento), em um enquadramento espaço-temporal (princípio de 

localização). Foi possível, ao analisar três edições com características diversas, como há 

várias formas de se construir a trama da narrativa, e transformá-la em uma verdadeira história 

contada, seguindo tais princípios.  
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O leitor precisa também utilizar sua competência semiolinguística, de modo a 

reconhecer as formas dos signos verbais e não verbais, o sentido decorrente da relação entre 

tais signos e os elementos típicos do gênero. Como o sentido é apreendido na relação palavra-

imagem, saber ler os elementos que compõem os quadrinhos torna-se essencial. Para 

estimular a imaginação do leitor, o quadrinista se utiliza de variados recursos como os balões, 

as legendas, as onomatopeias, as expressões faciais e a gestualidade, a expressão de 

movimento por meio de linhas e figuras cinéticas, as metáforas visuais e os diferentes tipos de 

transição entre os quadros e enquadramento das cenas. Os quadros fornecem imagens 

estáticas, mas a imaginação do leitor “dá vida” a tais imagens, formando uma sequência 

lógica e atribuindo sentido ao que se lê/vê. 

Por fim, os quadrinhos têm um grande poder de ativar a competência fruitiva do leitor, 

sobretudo ao criar o efeito de confidência, fazendo com que ele “mergulhe” na narrativa e, por 

meio da emoção, seja captado pelas histórias, como ele estivesse vivendo as aventuras 

juntamente com as personagens. Esta talvez seja a mais forte de todas as competências neste 

gênero, cuja capacidade de atrair o leitor mostra-se bastante acentuada. 

Por meio da análise do material, também é possível concluir que, para adequar a 

revista Turma da Mônica Jovem ao novo perfil de leitor (TUd), houve uma mudança de temas 

e de cenário em relação à antiga Turma da Mônica, tentando aproximar o texto ao universo 

adolescente. No entanto, procurou-se manter os mesmos aspectos ideológicos e o “pano de 

fundo” argumentativo (valores, ética, respeito à natureza) semelhantes aos da revista voltada 

para o público infantil, com abordagem de assuntos que pudessem trazer algum ensinamento 

para o leitor.  

Nesse percurso, provavelmente a fim de não correr o risco de perder a dinamicidade 

necessária para atrair o público pretendido, a solução encontrada parece ter sido criar um 

gênero híbrido. Dizemos “gênero híbrido” porque, na Turma da Mônica Jovem, foram 

conservadas as caraterísticas originais da clássica Turma da Mônica e acrescentados 

elementos do gênero mangá; assim, os quadrinhos da Turma da Mônica tradicional estão em 

intergenericidade com o mangá, leitura frequente da faixa etária “teen”, produzindo-se o 

efeito de gênero. A fala de Marcelo Cassaro, um dos redatores da TMJ, em entrevista, 

confirma isso: 
 

Muitos leitores queriam que a TMJ fosse exatamente como os mangás japoneses – 

com violência, sexo e tal. Mas mangás japoneses são focados para este ou aquele 

público: meninos, meninas, jovens masculinos, jovens femininas, homens adultos, 

mulheres adultas. Você pode ter temas fortes em mangás para público maduro – mas 

TMJ é para toda a família. Crianças, jovens, adultos e idosos, de ambos os sexos, estão 

lendo. As vendas ultrapassam qualquer revista de super-heróis, aqui e nos EUA. Criar 
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histórias para um público tão vasto é sempre um desafio. É também uma oportunidade 

sem igual para fazer coisas boas, para informar, educar, orientar. Já tivemos histórias 

sobre bullying, trollagem, bulimia, preservação ambiental, adoção de animais, 

problemas de relacionamentos. Pessoas podem ter vidas melhores, mais felizes, com o 

que aprendem ali. Como próprio Mauricio costuma nos dizer, TMJ precisa de 

“histórias que mudam destinos”. 
63

 
 

Essa “mistura” também é abordada na edição nº zero, intitulada “Eu cresci!”, que foi 

distribuída com a revista da Mônica para divulgação da TMJ. A história é breve e tem caráter 

descritivo (8 páginas); nela, a Mônica adolescente conta ao seu diário (no notebook) como ela 

e seus amigos estão após crescerem e as principais mudanças sofridas por cada um. Nas 

poucas páginas da revista, “Mônica está enxuta e calminha, Magali saciou sua fome 

incontrolável e é adepta à comida saudável, Cebolinha largou de ser um moleque travesso e 

agora se aventura pelo mundo virtual e Cascão toma banho e pratica esportes radicais” 

(GARCIA, 2010, p. 47). A edição termina afirmando que, fora as mudanças apresentadas, 

“certos valores como amizade, companheirismo e união” são coisas que eles nunca iriam 

mudar (Fig. 150).  
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Por apresentar tais características, em seu lançamento, essa edição chegou a ser “alvo 

de críticas das pessoas que dizem que Maurício de Sousa se rendeu ao politicamente correto”, 

dizendo que “com personagens certinhos como os arremedos de clichês que encontramos em 

qualquer temporada de Malhação da Rede Globo, esses personagens não seriam muito 

interessantes numa história em quadrinhos” (GARCIA, 2010, p. 47). Contudo, não foi isso 

que aconteceu; o lançamento da revista “balançou o mercado editorial brasileiro” e, como 

consequência, teve “tiragens monstruosas e uma aceitação imensa do público” (GARCIA, 

2010, p. 47). Até porque, a partir da edição nº 6, com a chegada de Marcelo Cassaro e, 

posteriormente, Petra Leão, como redatores da revista, as histórias “perderam um pouco 

daquela coisa infantil que tinham quando a equipe dos gibis cuidava de tudo”, o que foi 

positivo para o material (op. cit., p. 49); hoje, as histórias dos três principais roteiristas são 

cada vez mais dinâmicas, criativas e interessantes.

Um importante fator que contribui para o grande êxito da publicação é a interação que 

Maurício e sua equipe procuram manter os leitores reais, por meio do site oficial da revista e 

das redes sociais, ouvindo sempre o que estes têm a dizer e, assim, modificando o material de 

acordo com o perfil de leitor destinatário que vão traçando (fazendo com que cada vez mais o 

TUd se aproxime do TUi). Consequentemente, segundo Maurício de Sousa, a Turma da 

Mônica Jovem é uma das maiores vendas de publicação no mundo por fazer sucesso com 

todos os públicos: “acerta em cheio as crianças que gostam da turminha, pois querem saber o 

que acontecerá no futuro, os adolescentes que gostavam da turminha e que agora “evoluíram” 

para a versão adolescente e os adultos que cresceram com a Mônica e se divertem com os 

quadrinhos” (op. cit., p. 49). 

Todas as características apresentadas até aqui mostram como o mangá pode ser 

envolvente e tem grande potencial para atrair o público jovem. O senso de participação, a 

fluidez da leitura e a dinamicidade dos quadros são fatores essenciais para tal sucesso. Ao 

misturar subjetividade e objetividade, é possível provocar determinadas sensações no leitor, 

fazendo com que este se sinta parte da história e tenha momentos de fruição, nos quais podem 

viver um mundo diferente do seu – seja realista ou imaginário – e experienciar diferentes 

emoções.  

Além disso, é notório como os quadrinhos carregam uma forte carga cultural, ao 

reproduzir os imaginários sociodiscursivos engendrados na sociedade, tanto em sua 

tematização e figurativização, assim como na criação de imagens estereotipadas, de fácil 

reconhecimento (a complexidade pode confundir a memória do leitor e dificultar a 

compreensão). Contudo, segundo Charaudeau (2013, p. 404), os efeitos visados na produção 
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de uma imagem nem sempre podem coincidir com os efeitos produzidos, já que, na recepção 

da imagem, os efeitos individuais se entrecruzam com os efeitos coletivos e sua interpretação 

repousa sobre um jogo complexo entre visível (o que é dado a ver) e o não visível (o que é 

sugerido). Cabe ao leitor fazer as inferências e “unir as partes”, dando sentido aos quadros. 

As representações sociais e os imaginários sociodiscursivos relativos ao universo 

adolescente têm ainda papel de espelho identitário, facilitando a adesão do público (estratégia 

de captação), ou seja, a figura do adolescente como representação social deve atender às 

expectativas de um imaginário reconhecível com o qual o público facilmente se identifique 

(FERES, 2016, p. 714). E isso é feito na revista, ao tentar reproduzir o universo adolescente, 

por meio de suas roupas, de suas falas, de suas atitudes. No entanto, ao se trabalhar com o 

público adolescente, é preciso ensiná-los a refletir sobre os estereótipos e os modos 

cristalizados de ver, com o objetivo de levá-los a questionar a realidade que os cerca e a 

respeitar as invidualidades. O espelhamento, nesse caso, além do papel de captação, deve 

permitir o indivíduo “olhar a si mesmo”, avaliando suas atitudes e seus modos de viver e de 

pensar. 

Por fim, pode-se dizer que, na criação da TMJ, tais escolhas não são aleatórias, mas 

conscientes. Procurou-se manter o perfil ideológico da Turma da Mônica tradicional, 

adicionando elementos que tornassem a revista interessante ao público adolescente. O próprio 

Maurício de Sousa, em entrevista a uma revista especializada em mangá e animê, revela: 

“aviso o povo, nossa história é estilo mangá, mas não é mangá. Não pode ser. Manteve nossa 

arte final, nosso traço, e o pessoal percebe que é uma história da Mônica com uma 

característica diferente” (LOBÃO, 2008, p. 32). Por isso, por suas peculiaridades, carregando 

um pouco do gênero japonês e do estilo e da filosofia traçados na trajetória de 50 anos de 

Turma da Mônica, o autor chama carinhosamente a publicação de “mangá caboclo” (cf. 

LUYTEN, 2012, p. 8) e até mesmo de “semimangá” 
64

. 

Para concluir, podemos dizer que, durante o percurso de análise, foi muito prazeroso 

ler as histórias, mergulhar em seus pormenores, observar suas características e os traços dos 

desenhos e, principalmente, revisitar personagens tão presentes em nossa infância. Os 

quadrinhos estimulam a leitura; são fonte de entretenimento; são de fácil acesso, podendo ser 

encontrados em bancas de jornal ou em meios eletrônicos; possibilitam o contato com textos 

reais, criados em determinado contexto, com funções e objetivos específicos, dependendo de 

quem o produz e a quem é direcionado; permitem o trabalho com a oralidade, por simular 
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uma interação real; ajudam a desenvolver o pensamento lógico e a imaginação, pois seu 

caráter elíptico faz com que o leitor precise completar os momentos não expressos em sua 

mente; ampliam a capacidade leitora, ao apresentar elementos verbo-visuais, fazendo com que 

os alunos aprendam a inferir sentidos observando essa relação. Os quadrinhos possuem leitura 

fácil e atrativa, mas, ao mesmo tempo, sua linguagem é complexa estruturalmente, fazendo-se 

necessário aprender a ler o enunciado como um todo. Em sua leitura, algo que parece simples 

e evidente num primeiro momento, transforma-se em algo amplo e cheio de possibilidades, ao 

se lançar um olhar mais profundo.  

Neste contexto, a “alfabetização” na leitura de textos verbo-visuais faz-se cada vez 

mais necessária, em um mundo cada vez mais tecnológico, cercado por imagens por todos os 

lados, a todos os momentos. Além do mais, a habilidade de ler textos em que palavra e 

imagem se integram na construção de sentido possibilita a ampliação da capacidade de 

compreender/interpretar o mundo ao seu redor e, consequentemente, a plena participação 

social do indivíduo, pois é por meio da linguagem que “o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento” (MEC, 2001, p. 23).  

Por isso, conforme foi dito na introdução deste trabalho, o estudo dos quadrinhos 

torna-se pertinente, não só para a área de estudos de linguagem, mas também para a formação 

de professores e alunos. Os alunos precisam vivenciar as diferentes modalidades de leitura e 

produção, ampliando suas experiências; o professor, como mediador desse processo, deve 

buscar novos conhecimentos a cada dia, aprimorando sua prática, de modo a proporcionar-

lhes diferentes oportunidades educativas, que os estimulem a refletir, a comparar, a criar, a 

discutir, a questionar, a rever, a aprender a aprender e, assim, a tornarem-se cidadãos 

pensantes e ativos, participantes de um mundo cada vez mais dinâmico e interativo. Esse é o 

nosso desafio como educadores. 
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No episódio Cascão, o mestre do vulcão, os professores da escola na qual a turma 

estuda (Colégio do Limoeiro) resolve fazer uma “Feira de Ciências”. A história começa com a 

fala de um personagem reclamando da atividade escolar (Figura A1); na página seguinte, 

ocorre a identificação deste personagem: é o Titi, que não gosta muito de estudar, somente 

gosta de esportes (qualificação implícita; ele, por exemplo, diz que não liga para “Física”, “só 

para a aula de Educação Física”). Todos parecem animados, menos ele (Figura A2), que, 

quando pequeno, juntamente com o Jeremias (Jerê), sempre formava grupo de trabalho com o 

Franjinha, o inteligente da Turma, que na verdade fazia tudo sozinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. TMJ nº41, p. 5. Figura A2. TMJ nº41, p. 6. 
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Cascão, que está com notas baixas em 

todas as matérias, precisa caprichar muito em 

seu trabalho e obter uma nota boa. No 

entanto, ninguém acredita que ele conseguirá 

fazer isso, pois ele está “pendurado” em 

Ciências e em todas as outras matérias. Após 

todos rirem do Cascão, ele diz que seu 

projeto seria “o mais fantástico e 

maravilhoso” da Feira de Ciências (TMJ nº 

41, p. 11) e vai embora arrasado. Maria 

Cascuda, sua namorada, chama a atenção dos 

amigos, dizendo que eles deveriam, na 

verdade, ajudá-lo, como pode ser observado 

na Figura A3. 

Só que essa não foi uma ideia muito 

boa, pois todos resolvem dar palpites em seu 

trabalho. O primeiro foi o Cebola (Figura A4). Ao descobrir que o projeto tão “incrível” do 

Cascão seria uma “maquete de vulcão de solta lava de verdade” (TMJ nº 41, p. 21), primeiro 

fica sem reação, depois dá uma gargalhada, por fim dá uma “bronca” no amigo por fazer um 

projeto tão “clichê”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Então, Cebola qualifica como deve ser o projeto do Cascão – original e nada infantil –, 

e diz para ele desistir do vulcão e escolher um tema ligado ao adolescente que é hoje: urbano, 

contemporâneo, polêmico, ousado e “em estilo mangá”.  

Figura A3. TMJ, nº41, p. 13. 

Figura A4. TMJ, nº41, p. 21, 22. 
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Em seguida, aparece a Magali (Figura A5), que o aconselha a “não ser tão sensível a 

críticas” e a “estar disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer”, pois “as outras pessoas 

sabem o que é melhor”, e ainda afirma que ele não deve fazer o trabalho do jeito que ele quer, 

mas sim pensar no público (os professores, que dão a nota). Ela, para piorar, fala para ele não 

desistir do vulcão, pois ele não deveria tentar fazer “algo além de sua capacidade”, 

(claramente qualificando-o como “pouco inteligente”), e fala para ele enfeitar bastante o 

vulcão com “bonequinhos bem legais” e depois “explodir tudo”. 

Logo depois, aparece a Mônica (Figura A6) e diz que seu projeto tem “falta de 

variedade”, de “diversidade”; que somente um vulcão ficaria “enjoativo” e que o “público” 

cansaria (ela diz que desde o começo da revista só se falava em vulcão; isso traz o leitor para 

a história). Ela acrescenta que Cascão deveria abordar também outros desastres naturais, 

como “terremoto, tsunami, furacão...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5. TMJ, nº41, p. 31, 33. 

Figura A6. TMJ, nº41, p. 31, 33. 
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Cascão fica confuso e, enquanto isso, discretamente, Denise (a fofoqueira da Turma) 

tira fotos do trabalho dele. Aparece, então, Cascuda, que dá uma grande “bronca” no Cascão, 

pois o encontra dormindo. Ela vê o trabalho e diz que, apesar de ter bastante “material”, 

faltam dados estatísticos, como pesquisas, tabelas, gráficos e números.  

Cascão resolve ir para dentro de casa para pesquisar sobre o assunto e reclama de, 

depois de todo o “trabalho braçal”, ainda ter de fazer “trabalho cerebral”. Leva mais uma 

“bronca”, agora da mãe, que achou que ele estava “de bobeira” com os amigos na garagem 

enquanto tinha de fazer trabalho escolar. Sobe para seu quarto, entra no “Gúgól” para fazer a 

pesquisa; sua busca gerou “390.000 resultados” e, antes de começar, resolve entrar no 

“Feicebúqui”, para relaxar. Descobre, nesse momento, que a Denise criou um fórum com 

fotos de seu trabalho, para as pessoas discutirem a respeito do projeto dele (Figura A7). 

 

 

 

Todos começam a expor suas ideias: na escola, no futebol, nas redes sociais, no e-

mail, nas mensagens de celular. Como o mangá é a expressão do exagero, há até uma 

manifestação na qual as pessoas tentam opinar sobre o projeto do Cascão (Figura A8). 

 

 

 

Figura A7. TMJ, nº41, p. 57. 



207 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascão foge e, ao chegar a sua casa, encontra Jerê e Titi. Ele acha que os dois também 

querem dar sugestões. No entanto, Titi, “inflamado” de raiva (metáfora visual), diz que “não 

ligava a mínima para ele e seu vulcão” (Figura A9), mostrando claramente que estava era com 

inveja da popularidade do Cascão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A8. TMJ, nº41, p. 78-79. 

Figura A9. TMJ, nº41, p. 86-87. 
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Cascão fica sozinho com seu trabalho e decide terminá-lo. Prepara-se como se 

estivesse indo para uma “batalha” (metáfora visual) e coloca um “playlist (lista de músicas) 

da pesada”, para se concentrar (Figura A10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chega o dia da Feira de Ciências. Cascão dorme de cansado e quase perde a hora. 

Atordoado com tantas opiniões, Cascão tenta agradar a todos e seu trabalho é um fracasso, 

parecendo mais um “carro alegórico” – como definiu o amigo Cebola. Até que Marina 

conversa com ele e diz que a fórmula do fracasso é tentar agradar a todo mundo; ouvir críticas 

é importante, mas fazer o que todos gostam é impossível, pois cada um tem “suas preferências 

e aversões” (Figura A11).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A10. TMJ, nº41, p. 90-91. 

Figura A11. TMJ, nº41, p. 103,106. 
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Cascão resolve, então, ir a sua casa novamente e buscar o trabalho com sua ideia 

original: a representação de uma das luas de Júpiter com seus vulcões. Ele descreve para os 

professores Júpiter e seus vulcões (criando um “efeito de saber”, como foi explicado no tópico 

5.3) e surpreende a todos. O trabalho foi um sucesso (Figura A12). Ele tirou 9,9; só não tirou 

“dez” porque o professor considerou seu trabalho um pouco perigoso (ele utilizou lavas 

originais, trazidas para ele por Zé Luís, assistente do Astronauta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura A12. TMJ, nº41, p. 115. 
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Como o episódio se passa no futuro, este começa com a localização espaço-temporal – 

Planeta Terra, ano 2112 (Figura A13) – e descreve a Terra no período em questão: “calma, 

silenciosa, sossegada, arrumada, sem nenhum som, nenhum movimento, sem passos, vozes, 

pios ou latidos, tudo calmo, tranquilo, em paz”. A julgar pela fonte diferenciada, que dá ideia 

de algo tecnológico, e por sua fala nas legendas, o narrador do início da história não é o 

principal, onisciente, mas sim algum personagem que deve aparecer depois na história 

(provavelmente um robô-zumbi, como no título da revista). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A13.  TMJ nº 48, p. 5, 6. 
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Este narrador-personagem acrescenta que o mundo está livre “das coisas sujas, 

barulhentas, caóticas”, das “coisas que o infestavam”, livre “daquilo que chamavam de vida”, 

“que chamavam de gente”, e diz que foi um trabalho difícil e longo livrar a Terra da “coisa 

humana”. Em seguida, o narrador-personagem se refere a um outro ser, eu e “ele”, que o teria 

ajudado a acabar com a humanidade; fica em suspense quem seria esse outro ser até o meio da 

história. 

Tudo está “tranquilo”, na visão do narrador-personagem, até que algo acontece. 

Segundo ele, é “um distúrbio, uma distorção quântica”. Surge, então, em meio a esse caos 

uma figura humana (Figura A14). É o Cebola, para desespero do narrador (sentimento 

expresso por meio da fonte de sua fala gritando “não!”, que vai aumentando gradativamente). 

O narrador se identifica na página seguinte; é um monstro-robô e diz que a volta da “infecção 

orgânica” – da vida, da humanidade –, é algo que precisa ser corrigido (Figura A15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A14. TMJ nº 48, p. 9. 



212 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o primeiro capítulo da edição, dedicado a localizar/situar o leitor.  Essa 

ambientação é de extrema importância para o entendimento da narrativa. O capítulo seguinte, 

intitulado “Viagem no Tempo”, começa com o Cebola falando, como se fosse à Mônica, a 

famosa frase da edição 34 (“Quer namorar comigo?”, de maio de 2011, um dos maiores 

sucessos de vendas nos quadrinhos): “...e só vamos namorar quando eu derrotar você!”, 

mostrando sua obsessão desde criança por “derrotar a Mônica” e ser “dono da rua”, ideia esta 

que vai servir de “gancho” para o desenvolvimento da trama (Figura A16). Logo depois, ele 

percebe que está em um local diferente e procura pelos amigos que estavam com ele na edição 

anterior (nº 47, intitulada “Bem-vindos ao Japão"). Ele constata, então, que fez uma “viagem 

no tempo” e não sabe como foi parar ali. Procura por alguém para responder suas perguntas, 

quando se depara com uma silhueta ao longe (Figura A17). Ao se lembrar de filmes que já viu 

e games que já jogou, ele se deu conta que poderia não ser uma pessoa, mas um robô, um 

zumbi, ou coisa pior; ao estabelecer contato, descobre que é um “robô-zumbi” e passa a fugir 

deste (Figura A18).  

 

 

 

Figura A15. TMJ nº 48, p. 10, 11. 
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No meio da fuga, dentro de um shopping, Cebola tenta dar um salto, mas cai e é 

alcançado pela estranha criatura. Quando Cebola ia ser atacado, o robô-zumbi foi paralisado 

por um toque de celular. Quem o ajuda é um rapaz semelhante ao Xaveco (Figura A18), 

chamado Xisto. Cebola deduz que este é descendente do Xaveco, já que eles estão no futuro. 

Xisto diz que não conseguirá segurar o “zumbot” por muito tempo e faz contato com alguém. 

Aparece uma moça, que discute com o Cebola, achando que ele não era tão esperto para ser o 

“cara” que eles estavam procurando. No entanto, Xisto, líder da equipe, pede que ela leve 

Cebola para o “ponto de extração”, enquanto ele daria cobertura. Nesse momento, o telefone 

descarrega e, sem o toque, Xisto é atacado e “desumanizado”, transformando-se em um 

zumbot (Figura A19). A bela moça tenta voltar para ajudá-lo, mas ele se sacrifica para 

protegê-los, pois segundo ele, se pegassem o Cebola, “tudo” estaria terminado. 

 

 
 

Figura A16. TMJ nº 48, p. 12. 

Figura A17. TMJ nº 48, p. 16. 

Figura A17. TMJ nº 48, p. 18. 
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Ao chegarem à nave, Cebola encontra “Bidu 9.5”, um clone aprimorado do Bidu 

original. Após mais uma discussão, Cebola pede para que a moça pare de chamá-lo de “o 

cara” e diz que seu nome para ela. Ao ouvir o nome do “cara” ela parece surpresa e 

acrescenta, dizendo seu sobrenome. Cebola fica assustado e pergunta como ela sabe seu nome 

completo. Ela diz que é melhor ele não saber, pois pode danificar a linha temporal. Cria-se, 

assim, um efeito de suspense. Cebola pergunta o nome dela e ela diz que é Monique. Cebola, 

então diz que acha que “isso explica muita coisa”, associando a moça à Mônica, por causa do 

seu nome, de sua aparência e de sua personalidade. 

Eles chegam ao esconderijo, a antiga 

nave do Astronauta que, por causa do “casco 

blindado contra radiação cósmica”, os 

zumbots não conseguiam perceber a presença 

dos humanos lá. Monique apresenta seus 

amigos a Cebola (Figura A20): Francine 

“entende tudo de máquinas”; Magno cuida 

dos suprimentos; Casquinha é uma criança, 

igual ao Cascão quando pequeno. Suas 

qualificações físicas e psicológicas dão a 

entender que estes são, respectivamente, 

descendentes do Franja, da Magali e do 

Cascão.  

Todos lamentam a perda do amigo 

Xisto, pois ninguém que tivesse virado 

zumbot já havia voltado ao normal. Cebola, 

então, propõe que busquem uma cura para a 

Figura A18. TMJ nº 48, p. 25. Figura A19. TMJ nº 48, p. 31. 

Figura A20. TMJ nº 48, p. 31. 
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desumanização. Francine passa a explicar ao Cebola como as coisas mudaram desde a década 

de 2010, época da qual ele veio. Segundo ela, o mundo ficou cada vez mais industrializado e 

as empresas começaram a ficar ricas e influentes até mesmo mais poderosas que muitos 

países. Na sequência, Francine passa a exercer o papel de narrador-personagem, descreve a 

“Bulbus Tech”, empresa responsável por todo aquele transtorno, e conta como tudo 

aconteceu: 

Bulbus Tech era uma das maiores empresas de tecnologia do mundo! A mais 

avançada em ciência médica robótica. O novo projeto da Bulbus prometia mudar o 

mundo.  Era o Projeto Nanita. Nanitas são nano-robôs, robôs muito pequenos, 

microscópicos, do tamanho de células. Esses robôs eram tão pequenos, que até podiam 

ser injetados no corpo de uma pessoa. Podiam navegar na corrente sanguínea para 

atacar vírus e germes! Podiam curar todas as doenças! Também podiam consertar 

partes do corpo que tivessem problemas, remendar ossos quebrados, desentupir 

artérias e corrigir até as mais graves deficiências físicas. Era uma tecnologia 

milagrosa! A vacina nanita logo seria acessível a todos. Mudaria o mundo!  

Mas alguma coisa saiu errada, muito errada! De algum jeito, os nanitas fugiram ao 

controle. Dentro do corpo das pessoas, eles começaram a se reproduzir. Usavam os 

minerais do sangue para fabricar mais e mais nanitas. E quando você junta milhares e 

milhares de nanitas, eles se agarram uns nos outros e então viram metal líquido. Os 

nanitas tomaram o corpo das pessoas e também suas mentes. As pessoas foram 

transformadas em robôs-zumbis. Eram os “zumbots”! Começaram a surgir em todos 

os tamanhos e formas, uma mais terrível que a outra! Eles também aprenderam o 

contágio; passavam até para as que não tinham sido vacinadas. É o que chamamos de 

“desumanizar”. (TMJ, nº 48, p. 50-55) 

 

Francine continuou dizendo que as pessoas tentaram se defender, mas os zumbots têm 

poder de regeneração e, dessa forma, são indestrutíveis, invencíveis. Assim, eles tomaram 

toda a vida na Terra, inclusive plantas e animais. Cebola lembra, então que eles têm um ponto 

fraco: um toque de celular usado pelo Xisto deixava-os paralisados. No entanto, esses 

aparelhos eram relíquias, deixaram de ser fabricados em 2050. Francine então revela que eles 

trouxeram Cebola por meio de uma máquina do tempo, construída por um de seus ancestrais, 

que já estava ajustada para isso, não sabia o motivo. 

Eles vão, então, procurar respostas na antiga sede da Bulbus Tech, entrando por um 

antigo túnel de serviço descoberto pelo Casquinha. No caminho, Cebola compara Monique à 

Mônica e fala de seus sentimentos pela “tataravó” da moça. No entanto, Monique revela que 

talvez seja mesmo descendente da Mônica, mas não do Cebola, o que o decepciona. Em 

seguida, Cebola encontra na sala do presidente da empresa uma grande foto da Mônica e fica 

sem ação. Bidu 9.5 tenta acessar o computador pessoal do chefe da Bulbus, mas o aparelho 

pede uma senha. Todos ficam se perguntando qual seria o código secreto e Cebola manda 

tentarem a palavra “Mônica” e o acesso é permitido. Monique pergunta como ele sabia a 
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senha e ele revela que sabe quem é o presidente da empresa e que “Bulbus” é uma palavra 

latina para “Cebola”. 

Nesse momento, aparece uma mensagem deixada pelo presidente da empresa: Cebola, 

idoso, assumindo a culpa pelo “fim do mundo”. Ele diz na mensagem que, desde criança, 

sonhava em conquistar o mundo. Mais tarde ainda tinha esse sonho, mas com razões egoístas: 

provar o seu valor a alguém. Contraditoriamente, conseguiu ter a empresa mais poderosa e a 

maior fortuna pessoal do mundo, mas nunca pôde ter a mulher que amava – a Mônica. O 

velho Cebola revela, então que o Projeto Nanita havia nascido para levar saúde perfeita a 

todos e tornar a Bulbus ainda mais poderosa, só que este era um projeto perigoso, caso as 

nanitas perdessem o controle. Assim, como medida de segurança, foi construído um controle 

central por meio de inteligência artificial e, em meio a sua amargura, Cebola o nomeou 

“Matriz de Orientação Nanita com Inteligência e Cognição Autônomas” – a M.O.N.I.C.A. 

Contudo, o próprio supercomputador fugiu a seu controle. Ele acrescentou que a máquina se 

recusou a receber suas ordens, talvez por tê-la criado parecida demais com “ela” e que, por 

alguma razão, os zumbots não o atacavam, mas também não o deixavam sair de sua sala. 

Finalizou dizendo que só queria que “ela” estivesse bem, e que pudesse um dia perdoá-lo.  

Ao se perguntar o que teria acontecido com o Cebola do futuro, o Cebola do passado 

vê alguém sentado na mesa da chefia. Monique tenta impedi-lo, mas ao se aproximar, Cebola 

é impactado ao ver seu próprio cadáver (Figura A21). Ele se dá conta, então, que sem a 

Mônica, ele surtou e “acabou com o mundo”. Monique o consola dizendo que agora ele tem a 

oportunidade de consertar tudo, pois ele é “o cara”. 

 

 

 

  

 

 

Cebola fala com o computador e seu comando de voz é reconhecido. Ele ordena que se 

inicie a sequência de autodestruição e chama os outros para o seguirem. Todos ficam 

assustados, pois fora da sala está cheio de zumbots. Ele segue em frente e paralisa as criaturas 

com o toque de seu próprio celular, pois ele e o presidente eram a mesma pessoa; o toque foi 

uma segurança extra criada para que ficasse a salvo. A empresa explode e a M.O.N.I.C.A. fica 

furiosa (Figura A22). Cebola e seus amigos do futuro vão atrás da M.O.N.I.C.A. para desliga-

Figura A21. TMJ nº 48, p. 83. 
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la, após descobrir sua localização em um vídeo no escritório. Como ela controla os nanitas, é 

a verdadeira fonte de tudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo vai atrás da M.O.N.I.C.A. em um deserto. Ao chegarem ao local, percebem 

que o prédio se transformou em um monstro, pois ela também é feita de nanitas. A “rainha-

mãe” dos zumbots os ataca. Cebolácio disse que tinha feito supercomputador-monstro 

parecido com a Mônica. Cebola diz que não via nenhuma semelhança, a não ser o “mau 

humor”, a “teimosia” e a “força de um monstro grande”. Bidu aproxima a nave, Cebola tenta 

o toque de seu celular e M.O.N.I.C.A. o reconhece como o seu criador. Ela manda um raio 

com carga de nanitas, que destrói a nave.  Ao chamá-la de “monstrenga dentuça”, ela diz que 

tirou o mundo dele porque ele desejou ter o mundo mais do que tê-la. Cebola então reconhece 

que a máquina tem as piores partes da Mônica.  

Já que não pode acabar com ele, a máquina decide tirar tudo dele: a liberdade e seus 

amigos. Tenta, então, transformar os amigos do Cebola em zumbots (Figura A23). Cebola, 

para salvá-los beija a Monique, apelando para o ciúme da M.O.N.I.C.A., já que esta tinha os 

defeitos da Mônica de forma exagerada. A máquina, tomada de raiva, explode (Figura A24). 

Magno, Casquinha, Bidu e Monique ficam livres das nanitas. Logo após a grande vitória 

Figura A22. TMJ nº 48, p. 89, 90, 91. 
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sobre a M.O.N.I.C.A., enquanto Monique tenta falar sobre o beijo, surge outro efeito de 

transporte no tempo, que leva Cebola de volta a sua época.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As nanitas, então, voltaram a executar seu programa original, que era curar as pessoas. 

Os zumbots voltaram a ser humanos, todos foram curados dos ferimentos que sofreram 

(inclusive no prédio que explodiu) e passaram a trabalhar para reconstruir a civilização.  

Francine vira professora e conta a história aos alunos. Casquinha pergunta por que a história 

ainda estaria igual e o mundo foi destruído mesmo assim, se o “cara” voltou para a época 

dele. Ela responde que viajar no tempo é complicado, pois ele poderia ter criado outro futuro 

em um universo paralelo, ou apenas perdido a memória, ou talvez fosse mesmo impossível 

mudar o passado. Após a aula, Francine se encontra com Monique. Francine diz que ser 

professora é o que sempre quis e que, com o mundo em paz, eles podiam fazer as coisas das 

quais mais gostavam. Pergunta a Monique sobre o “coração” dela, que responde que ele está 

cheio de saudades, ainda sentindo coisas que não deveria sentir por um garoto de quinze anos. 

Francine acrescenta que, se ela tem esse sentimento tão forte por ele, a sua tataravó também 

teve e que eles iriam ficar juntos e serem felizes para sempre. Ao responder, Monique disse 

que esperava que sim, que “aquele convencido” não fizesse nada de “elado”, trocando o “R” 

pelo “L”, como o Cebola, quando criança. Como ela diz que nunca tinha tido esse problema 

Figura A23. TMJ nº 48, p. 113. Figura A24. TMJ nº 48, p. 116. 
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na fala antes, inferimos junto com ela que algo tenha sido mudado no passado deste futuro e 

que Cebola tenha tornado seu tataravô (Figura A25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A25. TMJ nº 48, p. 143, 144. 
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A história começa na tenda da Madame Creuzodete (Figura A26). Madame 

Creuzodete do Abaeté é a vidente da Turma, criada por Emerson Abreu, que tem uma 

barraquinha no Bairro do Limoeiro. Ela aparece em várias edições da Turma da Mônica e nas 

edições nº 51 da Turma da Mônica Jovem (Sombras do Passado, parte 1), edição cuja história 

terá profunda relação com trama da edição analisada (nº 63). Apesar da idade (135 anos), 

possui a aparência de uma jovem, pelos seus poderes místicos. Na Turma da Mônica 

tradicional ela tem um programa de TV ao vivo no qual dá receitas, lê as cartinhas dos 

telespectadores e faz ligações, entre outras coisas, com seu parceiro, o corvo Preto José 

(paródia do Louro José da Ana Maria Braga). Na TMJ, ela larga a televisão porque resolve 

“cuidar de seus afazeres como protetora da Terra”, contando com a ajuda de sua fiel assistente 

Berenice (cf. Edição nº 51, p. 53-66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A26. TMJ nº 63, p. 5. Figura A27. TMJ nº 63, p. 7. 
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Por ser uma figura ligada ao insólito na revista, é ela quem se coloca como narradora 

(EUe) das histórias de terror (A27). Ela passa, então a contar três histórias, ligadas à Turma, 

independentes uma da outra, mas que se entrelaçam ao final. 

A primeira história se passa no Colégio do Limoeiro. A turma prepara uma festa do 

Dia das Bruxas, organizada pela Denise, no salão da escola. Faltam apenas duas horas para 

começar e Mônica está preocupada porque a fantasia futurística dela e do Cebola ainda não 

ficaram prontas. O Franja estava dando os últimos retoques porque eles decidiram colocar 

leds nas roupas. Cebola acalma a Mônica e diz que vai à cada do Franja para “dar um gás na 

produção” e logo estaria de volta.  

Chega a Magali fantasiada de bruxa (Figura A28). Ela diz que achou a roupa num baú 

velho da tia Nena, que é ligada à bruxaria. A roupa tinha uma capa, um cajado e um 

medalhão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo depois chegam a Denise, vestida de “Arlequinha” (referência à personagem 

Arlequina – “Harley Quinn”, no original em Inglês –, inimiga do Batman, da DC Comics), e a 

Sofia, vestida de “marinheiro” (para saber quem é “Sofia”, verificar o Anexo4); ela está com a 

mesma roupa de sempre (que lembra o uniforme de marinheiro), somente com um 

“chapeuzinho” a mais (Figura A29). 

Figura A28. TMJ nº 63, p. 12-13. 
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No meio da conversa, as meninas ouvem um trovão, o que já confere um ar de 

mistério à narrativa. Denise, então, resolve dispensar o pessoal que está trabalhando para ir 

logo se arrumar, antes de chegar uma tempestade. A partir daí, muda o “clima” da narrativa, 

pois Magali começa a ter estranhas sensações. Ela explica à Monica que sua tia Nena contou 

que, segundo as lendas pagãs irlandesas, o Dia das Bruxas é um dia único no ano, pois é o dia 

“em que o tecido que separa o mundo real do espiritual está mais fraco e os mortos podem 

caminhar junto com os vivos”. Ela diz que sente alguém na sala, quando entra o Cascão, 

fantasiado de zumbi (Figura A30). Elas tomam um enorme susto. Mônica coloca o Cascão 

para correr e, quando volta, Magali vê um fantasma de cabelos longos tentando sufocar a 

Mônica (Figura A31). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denise chega preocupada por causa do grito que deram quando o Cascão chegou. 

Magali diz que é melhor cancelarem a festa antes que algo ruim aconteça, mas Denise recusa, 

dizendo que “ralou” muito para montar o baile à fantasia, que todos os alunos esperaram o 

ano inteiro por esse dia, que a direção da escola confiou nela e que era para ela engolir o 

choro porque não havia nenhum fantasma ali. Nisso, a janela atrás delas explode e Denise 

admite que talvez seria “uma assombraçãozinha... ou duas” (Figura A32). 

Figura A29. TMJ nº 63, p. 16. 

Figura A31. TMJ nº 63, p. 23. Figura A30. TMJ nº 63, p. 20. 
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Enquanto isso, na casa do Franja, Cebola toma um choque ao ajudá-lo com as 

fantasias. O telefone toca. É a Mônica, desesperada, porque o Cebola havia “ido embora e a 

deixado sozinha”. Manda que ele vá ao local onde ela está na mesma hora. Ele pergunta onde 

e ela responde: “o casarão abandonado da rua de cima, onde mais?”, dando a entender que ele 

deveria saber onde ela estava. Ela pede, então, que ele a espere do lado de fora e diz que não é 

para entrar na casa (Figura A33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando a cena para o Colégio do Limoeiro, Cascão ajuda a pregar umas tábuas para 

tapar a janela. Mônica, que ainda está na escola, diz que vai dar um pulo na casa do Franja, 

para vestir sua fantasia e voltaria logo. Sai dizendo à Magali que não acredita em fantasmas. 

Ficam no salão da escola a Denise, a Magali, a Sofia e o Cascão. De repente, eles ouvem 

outro trovão e as luzes se apagam (Figura A34). Todos ficam apavorados. 
 

 

 

 

 

 

 

Denise pede para Magali se acalmar, para Sofia ver se foi algum problema no 

disjuntor, para Cascão ir lá fora para ver se estava tudo certo com a fiação e diz que ela vai 

perguntar ao diretor por que o gerador de emergência da escola não se ativou. Magali fica 

preocupada, pois ela não acha uma boa ideia eles se separarem nesse momento. Do lado de 

Figura A32. TMJ nº 63, p. 26. Figura A33. TMJ nº 63, p. 29. 

Figura A34. TMJ nº 63, p. 31. 
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fora, Cascão não vê nada de errado com os postes e a fiação também parecia estar em ordem. 

Nisso, dois pássaros o observam. De repente, os dois pássaros partem para cima dele gritando 

“cuco” e depois fogem (Figura A35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto isso, Sofia, morrendo de medo, desce o porão para verificar o disjuntor. Ela 

desce as escadas e, ao ouvir um barulho, tropeça, cai escada abaixo e uma tinta é derramada 

em seu rosto. Ela se pergunta se alguém a empurrou. Uma voz a ofende, dizendo que ela caiu 

porque é gorda mesmo, e a chama de “falsa, traidora, duas caras, judas”. Ao virar, vê a 

Denise. Denise diz para ela se acalmar, pois ouviu um barulho e foi ver o que aconteceu. 

Enquanto Sofia diz que tem algo muito ruim no colégio, e que elas precisavam sair dali, algo 

toma o corpo de Denise, que diz: “não tem como fugir de mim”, e lança um “olhar de 

desprezo” para a Sofia, que reconhece o olhar. Ouve-se um grito no porão (Figura A36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A35. TMJ nº 63, p. 34. 

Figura A36. TMJ nº 63, p. 36, 39. 
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Magali volta do refeitório com sal grosso. Segundo sua tia, o sal afastaria os 

fantasmas. Ao colocar sal na janela, vê, lá embaixo, no pátio, o fantasma atrás do Cascão. Ela 

grita, tentando avisar ao Cascão, mas ele não ouve. Cascão vira e vê a Sofia no lugar do 

fantasma (Figura A37). O fantasma tinha possuído o corpo da Sofia, que joga o Cascão contra 

a janela (Figura A38). Magali tenta ajudar o Cascão e pergunta se ele está vivo. Ele responde 

que “vivo” não é a palavra certa, mostrando que o fantasma agora estava em seu corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto isso, Denise acorda no porão, sem saber como havia chegado ali. Verifica 

que o disjuntor caiu e restabelece a energia. Ao voltar ao salão (Figura A39), vê Magali com 

os cabelos soltos, carregando dois grandes sacos de lixo. Magali diz que estava arrumando o 

salão. Denise pergunta por seus cabelos e ela diz, com um olhar diferente, que assim 

“combinava mais com ela”. Denise diz para ligarem o som antes que as pessoas começassem 

Figura A37. TMJ nº 63, p. 41. Figura A38. TMJ nº 63, p. 43. 

Figura A39. TMJ nº 63, p. 46. Figura A40. TMJ nº 63, p. 47. 
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a chegar e Magali empurra os dois sacos porão abaixo. Nos sacos estavam Sofia e Cascão, 

dando a entender que o fantasma agora se apossou da Magali (Figura A40). Acaba assim a 

primeira narrativa.  

Madame Creuzodete reaparece, dizendo que chegou ao fim o primeiro conto, “um 

conto macabro que ainda esconde muitos mistérios”.  Diz que a próxima história é sobre um 

casarão amaldiçoado e sobre o que aconteceu com a Mônica e o Cebola.  

Cebola está do lado de fora do casarão abandonado esperando a Mônica. Por ficar 

esperando por um longo tempo, decide ir embora. Nisso, ouve a voz da Mônica e decide pular 

o muro para encontrá-la, sem entender como ela passou por ele e ele não viu. Do outro lado, 

vê a Mônica, na janela do segundo andar da casa, pedindo ajuda, como na capa da revista 

(Figura A41). Mônica diz, então, que precisa se esconder porque “eles” estavam voltando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cebola corre para ajudá-la, pois, se ela pediu ajuda, é porque estaria em perigo. Nesse 

momento, se dá conta de que a Mônica é forte e “super-valentona” e que, se ela não consegue 

se defender, é porque “o negócio é feio”. Volta para buscar ajuda e encontra a Mônica do lado 

de fora da casa. Cebola não entende nada e pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela diz que 

Denise dispensou todo mundo para se arrumar e que ela estava indo para a casa do Franja 

encontrá-lo. Cebola pergunta por que ela marcou com ele ali. Dessa vez é a Mônica que não 

entende nada, pois não se lembra de ter marcado com ele em frente ao casarão abandonado. 

Mônica diz que pode ter sido um trote de alguém se passando por ela. Nessa hora, Cebola se 

lembra da “outra Mônica” e volta a pular o muro da casa. Ele conta a Mônica que havia uma 

menina igualzinha a ela pedindo ajuda na janela. Mônica decide entrar na casa para resolver o 

Figura A41. TMJ nº 63, p. 51. 
Figura A42. TMJ nº 63, p. 60. 
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mistério e ajudar a menina. Ao bater à porta, percebe que ela está aberta. Repentinamente, 

saem dois pássaros cucos desesperados (Figura A42).  

Eles entram na casa e percebem que ela está completamente abandonada. Mônica 

manda Cebola subir para procurar a “outra Mônica”, enquanto ela iria verificar se havia 

alguém ali embaixo. Nisso, Cebola ouve um barulho e vê que alguém empurrou um grande 

relógio escada abaixo, em cima dele (Figura A43). O relógio cai em cima do Cebola. Mônica 

decide subir para ver quem está lá em cima tentando atingi-los e manda Cebola ir buscar 

ajuda. Ela abre a porta do cômodo do segundo andar e ele está vazio; há somente um grande 

relógio dentro dele. Ela se pergunta se teria sido um fantasma.   

Nisso, aparece alguém vestido com um lençol, como se fosse um fantasma. Mônica 

fecha a porta, empurrando a “coisa” para fora. Sem saber o que fazer, decide olhar pela janela 

para ver se o Cebola já tinha ido embora. Grita para ele esperar e o vê pulando o muro. Pensa: 

“que sorte, ele me escutou!”.  Da janela, fala para ele não ir embora e pede ajuda (Figura 

A44). Ouve um barulho na direção da escada e diz que os “fantasmas” estavam voltando e que 

precisava se esconder. Para atrasá-los, decide jogar o grande relógio escada abaixo (Figura 

A45). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao tentar se esconder, Mônica encontra um livro. É o diário do dono da casa (Figura 

A46). Nesse instante, chega o Cebola e ela bate nele achando que é um fantasma (Figura 

A47). Eles descem as escadas. Mônica diz ao Cebola que há fantasmas naquela casa e que um 

a atacou lá em cima. Descreve que ele parecia um enorme lençol preto. Nisso, Cebola vê um 

pano preto pendurado em um cabideiro e pergunta a ela se não seria aquele pedaço de cortina 

Figura A43. TMJ nº 63, p. 63. 
Figura A45. TMJ nº 63, p. 71. 

Figura A44. TMJ nº 63, p. 70. 
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rasgada. Diz a ela que deveria ser alguém zombando dela e ela acha são as meninas, já que 

elas estavam “tentando assustá-la com esse papo de fantasma na escola”. Cebola decide usar o 

pano preto para “dar o troco” e sobe as escadas (Figura A48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enquanto isso, Mônica pega o diário para ler. O diário dizia o seguinte:  

Hoje, descobri que minhas experiências com magia temporal deram certo. A casa 

inteira se tornou um buraco fora do tempo. Os paradoxos estão cada vez mais 

frequentes. Às vezes, encontro comigo mesmo andando pelos corredores. Mas alguma 

coisa está muito errada com o fluxo temporal. Se alguém ficar muito tempo dentro da 

casa, acaba se transformando um pássaro cuco e só reverte ao normal aos o sétimo pôr 

do Sol. Tenho que sair agora, para comprar alpiste pro Joãozinho. 

 
Mônica se lembra dos pássaros cucos que saíram da casa assim que ela entrou e ficou 

com medo de virar passarinho. Como a situação estava relacionada ao fluxo temporal, resolve 

ligar para o Franja, já que ele é “perito nesse negócio de viagens no tempo”. Como o celular 

dele estava caindo na caixa-postal, liga para a casa dele. Quem atende é o Cebola.  Ele diz 

para ela ficar tranquila porque as fantasias já estavam ficando prontas. Mônica, desesperada, 

porque o Cebola havia “ido embora e a deixado sozinha” e manda que ele vá para lá na 

mesma hora. Ele pergunta onde e ela responde: “o casarão abandonado da rua de cima, onde 

mais?” e pede esperar do lado de fora e não entrar na casa (Figura A49). Então ela se lembra 

do refluxo temporal e descobre o que está acontecendo (Figura A50). 

 

 

 

Figura A46. TMJ nº 63, p. 72. 

Figura A47. TMJ nº 63, p. 73. 
Figura A48. TMJ nº 63, p. 76, 77. 
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Ela junta todas as situações e percebe que eles já estão presos pelo fenômeno. Cebola, 

nesse momento, desce a escada com um lençol jogado no ombro, dizendo que alguém lá em 

cima “bateu a porta na cara dele” e coloca o lençol no cabideiro. Mônica explica a ele que foi 

ela quem bateu a porta nele e que a casa é assombrada mesmo, pois o tempo, lá, é todo 

embaralhado. Diz para fugirem logo antes que virassem passarinhos, mas é tarde demais, pois 

enquanto fogem, transformam-se em pássaros-cuco (Figura A51). Na saída da casa, como 

pássaros, encontram a si mesmos quando chegaram à casa (Figura A52). Termina a segunda 

narrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madame Creuzodete retoma a narrativa e diz que “chegou o momento de amarrar 

todas as pontas soltas e fechar todas as portas” e que se iniciava o “princípio do fim”. 

Figura A49. TMJ nº 63, p. 81. Figura A50. TMJ nº 63, p. 82. 

Figura A51. TMJ nº 63, p. 86. Figura A52. TMJ nº 63, p. 87. 
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Começa, então a festa do Dia das Bruxas. Todos estão dançando e Magali está com um olhar 

sombrio. Denise pergunta se ela está curtindo a festa, que está “bombando”. Magali responde 

que não, que ela só queria saber onde estavam a Mônica e o Cebola. Denise se dá conta nesse 

momento que a Sofia e o Cascão também sumiram misteriosamente e diz que estava até 

parecendo “aqueles filmes de terror nos quais as pessoas vão morrendo uma por uma”. De 

repente, entram dois pássaros desesperados no salão. Vão em direção à Magali e, ao se 

aproximarem dela, as aves se transformam na Mônica e no Cebola (Figura A53).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denise, assustada, pergunta se eles eram aqueles pássaros. Eles contam que sim, que 

entraram em uma casa mal-assombrada e foram pegos por um feitiço. Dizem que o mais 

estranho é que só conseguiram chegar ali porque foram atraídos pela luz da Magali. Mônica 

diz que o medalhão da tia Nena devia ser mágico, por isso a maldição foi quebrada. Nisso, a 

Magali flutua e diz que podia sentir o poder vindo de dentro dela, que era como se ela pudesse 

fazer tudo o que quisesse e controlar todos os elementos do universo.  

Mônica pergunta o que ela está fazendo. Ela levita a Mônica e agarra em seu pescoço. 

Magali responde, dizendo que está se vingando dela, mais uma vez. Mônica chama a amiga, 

mas ela diz que não é a Magali, para a Mônica tentar mais uma vez. Ao ver seu “olhar de 

desprezo”, Mônica se dá conta de que é a Penha, sua inimiga (para saber quem é “Penha”, 

verificar o Anexo 5).  

Denise diz que achava que ela tinha voltado para Paris depois que tentou separar 

Cebola e Mônica no ano anterior (TMJ nº 51 e 52, “Sombras do Passado”).  Cebola lembra, 

Figura A53. TMJ nº 63, p. 92, 93. 
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então, que Penha não está morta e pergunta como o espírito dela poderia estar no corpo da 

Magali. Penha responde dizendo que, por culpa deles, ela estava presa num estado de morte 

em vida, mas que, naquele dia, alguma coisa aconteceu e ela conseguiu separar seu espírito do 

corpo. Ela acrescenta que a melhor parte daquilo tudo era que, antes, ela só podia influenciar 

as pessoas com seu olhar de desprezo, mas que naquele dia, ela conseguia possuí-las e 

controlá-las totalmente. E agora, com o poder do medalhão da Magali, nem toda a força da 

Mônica poderia detê-la. 

Só que, nesse instante, alguma coisa acontece com a Penha, Magali tenta tomar o 

controle de seu corpo novamente e diz que não vai deixar que ela machuque seus amigos e 

ordena que Penha saia da mente dela (Figura A54). Denise pergunta se Magali estava bem e 

ela diz que sim, pois o medalhão teria dado forças a ela para romper o controle da Penha. 

Penha não vai embora e diz que vai acabar com todos eles. Some, mas Magali ainda consegue 

sentir sua presença (Figura A55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quando eles olham ao redor, a Penha tinha possuído todo mundo da festa e estes 

foram transformados em zumbis (Figura A56). Só não possuiu a Mônica, a Magali, a Denise e 

o Cebola. Os zumbis vão para cima deles e os quatro fogem, pois não queriam machucar seus 

amigos. Os zumbis bloqueiam a saída e eles correm para o porão. Mônica segura a porta, mas 

eles param de forçar a entrada. De repente, aparece o Cascão tentando pegar a Mônica. Ela, 

Figura A54. TMJ nº 63, p. 101. Figura A55. TMJ nº 63, p. 103. 
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como nos tempos antigos, dá uma coelhada nele para neutralizá-lo. Aparece, então, a Sofia, 

que é bem mais forte que a Mônica, e dá um golpe nela. Denise diz a Magali que só ela 

poderia salvar a Mônica naquele momento e que ela deveria usar o medalhão. Contudo, 

Magali diz que não consegue, que não sabe como. Sofia, então, ergue a Mônica pelo pescoço 

e Magali finalmente reage (Figura A57). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Magali ordena que Penha saia do corpo da Sofia, que liberte a Mônica e que nunca 

mais ataque seus amigos. Penha diz que mesmo que ela a expulse de um corpo, ela pode 

tomar outro quando quiser, e que será um pesadelo na vida deles, agora que ela tem esse 

poder. Magali diz que ela não sabe o que é poder e a manda para o lugar de onde veio, 

dizendo que a condenava “três vezes à prisão sem muro”. Penha vai embora e Magali diz à 

Sofia que ela tem muitas explicações a dar.  

Sofia conta que o corpo da Penha estava em um hospital e eles vão visitá-la (Figura 

A58). Sofia pede desculpas por não ter contado antes, pois ela achou que eles não se 

importavam com a Penha. Explica que a Penha está em coma há um ano (por isso ela disse 

que estava presa em um estado de morte em vida). No ano anterior, quando ela tentou 

chantagear o Cebola, o plano dela não deu certo, e ela tentou empurrar a Mônica de um 

penhasco, no fim das contas, ela quem caiu e bateu a cabeça em um bote; a queda acabou 

Figura A56. TMJ nº 63, p. 106. Figura A57. TMJ nº 63, p. 114. 
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afetando seu cérebro; ela entrou em coma e, como a família toda dela mora na França, ficou 

sozinha ali. Por isso, a Sofia ia todos os dias visitá-la (Figura A59). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Magali, para ajudá-la, cria uma magia para que o medalhão cure o corpo dela e 

mantenha o espírito dela dentro do corpo. Coloca o medalhão no pescoço da Penha e diz que, 

assim, ela não causaria mais mal a ninguém até se recuperar. Denise acha digna a ação da 

Magali de abrir mão do medalhão mágico para ajudar uma inimiga. Nesse instante, Sofia 

sugere que eles voltem para festa. Encerra-se a terceira narrativa. 

Madame Creuzodete reaparece e diz que é o fim e, na verdade, também o início (não 

diz de que). Diz que é tudo por aquele dia, pois já passava da meia-noite e o Dia das Bruxas 

tinha terminado. Pede então que seus interlocutores se retirem, pois sua paciência tem limites. 

Berenice pergunta se eles já foram. Ela responde que sim, que é impressionante como 

fantasmas gostam de histórias de terror. Berenice diz que ela parece preocupada e ela fala que 

realmente está, pois, aparentemente, tudo voltou ao normal e as crianças estavam seguras; no 

entanto, elas não sabiam que o medalhão não era mágico, era apenas um enfeite, e que a fonte 

de todo aquele poder era a própria Magali (Figura A60). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A58. TMJ nº 63, p. 119. Figura A59. TMJ nº 63, p. 120. 

Figura A60. TMJ nº 63, p. 124. 
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SOFIA, A TERRÍVEL 22 
 

Sofia é uma das “Meninas do Bairro das Pitangueiras”. O Bairro das 

Pitangueiras é um bairro vizinho do Bairro do Limoeiro.  

Magali descreve Sofia como "Sofia, a Terrível"; "o trator, o dragão, a 

bucha de canhão", e complementa afirmando que dizem que ela é “mais 

braba que Rúfius, o cachorro mais brabo da rua”. Ela é sólida como uma 

rocha e mais forte do que a Mônica; até mesmo o coelhinho da Mônica 

ricocheteou nela e voltou, nessa mesma história (Mônica nº14, Editora 

Panini). 

As meninas do Bairro das Pitangueiras são um trio de garotas inimigas das meninas do Bairro 

do Limoeiro. Foram criadas pelo roteirista Emerson de Abreu. As integrantes são: Penha, a 

Temida (a “exibida, metida e esnobe”); Agnes, a Tenebrosa (a “esquisitona, tímida e 

hipocondríaca”) e Sofia, a Terrível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na TMJ, Sofia aparece no colégio do Limoeiro, na saga "Sombras do Passado" (TMJ, nº 51 e 

52). Nesta edição, ela aparece para ajudar a Penha em um plano para se vingar da Mônica. No 

entanto, ela decide ajudar a Mônica e contar sobre o plano de Penha.  

Mais tarde, é revelado que Sofia nunca teve amigos de verdade. Ela conta que Agnes havia 

falecido há dois anos. Penha havia se mudado de volta para a França. Sofia se lembra, então, 

de como a turminha era agitada quando criança e resolve ser transferida para o Colégio do 

Limoeiro para ficar mais perto da turma. 
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 Baseado nas Revistas Mônica nº 14, da Editora Panini, e Turma da Mônica Jovem nº 51/ 52, e nos sites: 

http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/sofia-a-terrivel-/15206 (Acesso em 19/10/2016); http://pt-

br.monica.wikia.com/wiki/Sofia (Acesso em 19/10/2016). Fonte das imagens: Revistas Mônica nº 14 e TMJ, nº 

51, ambas da Editora Panini. 
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PENHA, A TEMIDA 
23

 
 

Penha, assim como Sofia, é uma menina do Bairro das Pitangueiras. É a líder da 

turma. Sua principal característica é ser esnobe – mais do que a Carminha Frufru. Sua 

primeira aparição foi na história "As meninas do Bairro das Pitangueiras", na revista 

Mônica nº 14 (Panini). Magali a descreve como "Penha, a temida"; "a exibida, a 

metida, a esnobe". Ela utiliza suas características e seu “olhar de desprezo” para 

depreciar as outras pessoas e deixá-las deprimidas, e por isso é tão perigosa. A única 

pessoa imune a seu olhar de desprezo é a Denise. Fala com um leve sotaque francês. 
  

 

 

 

 

 

 

 
Em uma das histórias da turminha (Cebolinha nº 32, Panini), o Cebolinha, ao ver que Cascão e Titi se 

livraram das coelhadas por causa da Cascuda (namorada do Cascão) e da Aninha (namorada do Titi), 

decide arrumar uma namorada para não apanhar da Mônica. Não pensando muito, escolhe Penha, o 

que provoca ciúmes na Mônica. Só que a Penha é uma menina mimada e “grudenta” e o Cebolinha 

termina tudo com ela. Ao procurar uma menina mais “segura de si e confiante”, lembra-se da Mônica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Na TMJ, Penha é fria, vingativa e calculista; tem o costume de humilhar os 

outros. Possui um ego muito forte e ficou com ódio da Mônica pelo fato de 

Cebola ter preferido "uma zé ninguém" do que ela. Na saga "Sombras do 

Passado" (TMJ nº 51/52), é revelado que Agnes morreu, o que fez Penha 

entrar em depressão, pois as duas eram muito próximas. Então, seus pais e 

ela mudaram-se para a França. Dois anos depois, ela decidiu se vingar de 

Mônica. Ela invocou o espírito de Agnes e as duas criaram o plano de 

vingança. Para colaborar em seu plano, elas chamaram Sofia, que tinha 

como tarefa vigiar Mônica. Mas seu plano falhou e ela ficou com ainda mais 

ódio da Mônica. No final, Penha caiu de um penhasco tentando empurrar a 

Mônica, bateu a cabeça em um bote, mas sobreviveu.  
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 Baseado nas Revistas Mônica nº 14, Cebolinha nº 32 e Turma da Mônica Jovem nº 51/ 52, da Editora Panini, e 

nos sites: http://www.guiadosquadrinhos.com/personagem/penha-a-temida-/19599 (Acesso em 22/10/2016); 

http://pt-br.tmjturma-da-monica-jovem.wikia.com/wiki/Penha (Acesso em 22/10/2016). Fonte das imagens: 

Revistas Mônica nº 14, Cebolinha nº 32 e TMJ, nº 52, da Editora Panini. 


