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RESUMO 

 
Criada em agosto de 2008, a revista em quadrinhos “Turma da Mônica Jovem”, ou 
TMJ, como é conhecida por seus leitores, tem estilo mangá e traz os mesmos 
personagens moradores do bairro Limoeiro, agora, adolescentes e com 
características bem distintas da turma tradicional. A presente pesquisa procurou 
desenvolver uma análise crítica de TMJ, dentro dos pressupostos teóricos e 
metodológicos da semiótica discursiva, buscando responder as questões: como a 
problemática do consumo é apropriada pela revista? Que estratégias enunciativas 
são utilizadas para inscrever o público infantojuvenil em seu discurso? A revisão de 
literatura faz uma triangulação dos conceitos norteadores do estudo: Quadrinhos, 
Consumo Infantil e Semiótica, trazendo, no centro do triângulo, a Educação, área de 
conhecimento principal da pesquisa e conectora dos três outros campos. 
Realizamos uma análise semiótica de um corpus composto por sete edições de TMJ 
que trouxeram como tema principal problemática relacionada à sociedade de 
consumo contemporânea, a partir de um universo de revistas publicadas, no período 
de 2012 a 2014. Dentre as categorias de consumo pré-estabelecidas ou que 
emergiram do discurso de TMJ, contemplamos: o consumo consciente, o consumo 
conspícuo, o consumo moralista e o consumo de cultura midiática. Por meio da 
técnica do grupo focal, desenvolvemos uma conversa com os leitores de TMJ, 
buscando entender como se dá a apreensão da problemática do consumo por eles, 
bem como que impactos essa apreensão tem para uma maior atratividade da 
publicação, dentre outros objetivos específicos investigados, nesse encontro. 
Durante a realização de três grupos, intitulados Leitores Iniciantes, Leitores 
Assíduos e Leitores Esporádicos, os agrupamos em duas categorias relacionadas 
ao campo do consumo e, também, da semiótica. O grupo do Pertencimento conhece 
e interage com a revista, em profundidade, promovendo um ajuste de sensibilidade 
entre o enunciatário (leitor) e o enunciador (revista), com características do “parecer 
ser e ser”. O grupo da Emulação deseja pertencer ao grupo dos leitores assíduos, 
mas como não possui as características para tal, as busca por meio da imitação, 
dentro de um regime do “parecer ser, mas não ser”. Os resultados da pesquisa 
apontam que o consumo está muito presente em TMJ, tendo aparecido como 
temática principal, em mais da metade das revistas analisadas. Ainda, ele pode ser 
considerado como tema central das histórias da turma, principalmente, no momento 
em que a revista utiliza sua plasticidade, na figurativização dos personagens e 
ambientes das histórias, para difundir um mundo de consumo a essas crianças e 
adolescentes leitores. Embora as revistas que se enquadraram nas categorias de 
consumo consciente e consumo moralista busquem passar alguns conselhos e 
ensinamentos para seus leitores, são as categorias de consumo conspícuo e 
consumo de cultura midiática, tratadas de forma pouco crítica e, por vezes, 
irresponsável que possuem maior grau de apreensão por parte do leitor, conferindo 
atratividade à revista. Entre outras conclusões, podemos afirmar que o discurso de 
TMJ se utiliza de narrativas simples (lineares e pouco complexas), bem como de 
uma figuratividade e de temáticas repetitivas, oferecendo a seus leitores pouco 
debate e reflexão, sendo um discurso da reprodução, sem aprofundamento, do dia-
a-dia dessas crianças e adolescentes que, apesar de falar delas e para elas, não 
inclui muitas temáticas relevantes ao seu universo. 
 
Palavras-chaves: quadrinhos; educação; consumo infantil; Turma da Mônica 
Jovem. 



 

ABSTRACT 
 
 
 
Created in August 2008, the comic book "Monica Teen", or TMJ, as it is known by its 
readers, has manga style and brings the same characters residents of Limoeiro 
neighborhood, now, teenagers that have very different characteristics of the 
traditional group. This research sought to develop a critical analysis of TMJ within the 
theoretical and methodological assumptions of discursive semiotics, seeking to 
answer the questions: how the issue of consumption is appropriated by the comic 
book? What enunciation strategies are used to include the youth public into its 
discourse? The literature review makes a triangulation of the guiding concepts of the 
study: Comics, Children's Consumption and Semiotics, bringing, in the center of the 
triangle, Education, the research’s main area of expertise and connector of the three 
other fields. We conducted a semiotic analysis of a corpus of seven editions of TMJ 
that brought as main theme issues related to the contemporary consumer society, 
from a universe of comic books published from 2012 to 2014. Among the pre-
established consumption categories or the ones that emerged from TMJ discourse, 
behold: the conscious consumption, the conspicuous consumption, the moralist 
consumption and the consumption of media culture. Through the focus group 
technique, we developed a conversation with TMJ readers, trying to understand how 
is the apprehension of the consumption issue by them, and also what impacts this 
apprehension has to increase the attractiveness of the publication, among other 
specific objectives investigated at this meeting. While conducting three groups 
entitled Beginners Readers, Regular Readers and Sporadic Readers, we could group 
them into two categories related to the field of consumption and of semiotics. The 
group of Belonging knows and interacts with the comic book, in depth, providing a 
sensitivity adjustment between enunciatee (reader) and the enunciator (comic book), 
with features of "appear to be and be." The Emulation group wants to belong to the 
group of assiduous readers, but once they do not have the features to do so, they 
seek through imitation, within a regime of "appear to be, but do not be." The survey 
results indicate that consumption is frequently present along the TMJ plots, having 
appeared as the main theme, in more than half of the comics analyzed. Still, it can be 
considered as the central theme of the stories, especially when the comic book uses 
its plasticity in the characters and stories environments’ figurativization to spread a 
world of consumption to these children and adolescents readers. Although comics 
that fit into the categories of conscious consumer and moralist consumption seek to 
transmit some advice and lessons for its readers, the categories of conspicuous 
consumption and consumption of media culture, treated uncritically and, sometimes, 
irresponsible, are the ones that have a higher degree of apprehension by the reader, 
increasing the attractiveness of the comic book. Among other findings, we can say 
that the TMJ discourse uses simple narrative (linear and less complex), as well as 
figurative and repetitive themes, offering little debate and reflection to its readers, 
being a speech of reproduction, without deepening, of these children and adolescent 
day-to-day. Despite speaking about them and for them, it does not include many 
relevant themes to their universe. 

 
 

Keywords: comics; education; children's consumption; Monica Teen. 
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1. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Eles cresceram! Como aconteceu com seus leitores que, desde o ano de sua 

criação, em 1963, acompanham as aventuras da famosa turma. Hoje, Mônica, 

Cebolinha, Cascão, Magali e outros personagens são adolescentes que namoram, 

se preocupam com sua aparência, com seu futuro, dentre outros questionamentos 

típicos da fase que atravessam.  

 

Criada em agosto de 2008, a revista em quadrinhos “Turma da Mônica Jovem” tem 

estilo mangá (referência aos quadrinhos japoneses) e traz os mesmos personagens, 

mas com características bem distintas da antiga turma: Mônica não é mais baixinha 

e gorducha; Magali come moderadamente e tem uma alimentação saudável; 

Cebolinha foi à fonoaudióloga e só fala errado quando está nervoso e, por fim, o 

Cascão toma banho, periodicamente.  

 

Após cinco anos de seu lançamento, a TMJ, como é conhecida, possui alta 

vendagem – o primeiro exemplar da revista teve 60% da tiragem inicial esgotados, 

na primeira semana de lançamento, fazendo com que a editora Panini Comics 

aumentasse sua tiragem de 80.000 para 230.000 exemplares - e já tem edições 

especiais lançadas, esporadicamente, como as revistas “Cebola Jovem”, “Magali 

Jovem”, “Cascão Jovem” e, a mais recente, “Chico Bento Jovem”. A edição número 

4 – “Fortes Emoções” – em que ocorre o primeiro beijo sério entre Mônica e Cebola 

vendeu, aproximadamente, 500 mil exemplares. As vendas mensais, em 2013, 

giravam em torno de 400.000 revistas. Antenada, a revista apresenta símbolos do 

universo adolescente contemporâneo, que vão desde o uso de celulares e 

ringtones1, à incorporação de gírias e da cultura de gueto pela classe média 

(WIKIPEDIA, acesso em 15 agosto 2013). 

 

A “Turma da Mônica Jovem” é uma produção quadrinizada genuinamente brasileira, 

com alcance internacional, sendo impressa também nos idiomas inglês (Mônica 

Teen) e espanhol (Mônica Joven). A obra de Maurício de Sousa atinge crianças, 

                                                
1 Ringtones são toques de chamada de celular em forma de músicas, efeitos, dentre outros. 
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ainda, adolescentes e, também, jovens e adultos, antigos leitores de suas 

revistinhas, que transmitem o gosto da leitura de gibis para seus filhos e netos. 

 

 

  

  

Agora, a turma o 
chama (a pedidos) 
de “Cebola”, e não 

tem mais cinco 
fios. (...) Hoje em 

dia, não troca mais 
os “erres” pelos 

“eles”, desde que 
tratou sua dislalia 

com uma 
fonoaudióloga, mas 

quando está 
nervoso acaba 

dando pequenos 
“escolegões”. 

Conquistar a rua? 
Não.. é pouco... 

Cebola agora quer 
conquistar o 

mundo com suas 
ideias de uma 
geração pronta 
para o futuro. 

Mônica não é mais aquela 
menininha de vestidinho 

vermelho que corria atrás dos 
garotos com um coelhinho. 

Na verdade, seu guarda-roupa 
mudou muito, ainda que 

continue uma predileção pelo 
vermelho. Ainda é um pouco 

dentucinha, mas deixou de ser 
baixinha e gorducha faz muito 

tempo. 
Uma coisa não mudou, desde 

que era pequena: é sua 
amizade com a turma e seu 

gênio forte... 
Aliás, vai ver é por isso que 

ainda é líder dessa turma, ou 
melhor, "galera"! 

 

Magali continua 
magrinha como 

sempre foi, porém 
essa fase de 

crescimento só 
aumentou seu 

apetite. 
No entanto, agora ela 

cuida mais do seu 
corpo e se preocupa 

mais com a qualidade 
de sua alimentação, 
praticando esportes 

aeróbicos, queimando 
calorias e se 

alimentando à base 
de uma dieta 

saudável. 
Magali continua 

aquela menina meiga 
e carinhosa e, é claro: 

apaixonada por 
gatos. 

Cascão, embora 
continue não 

gostando da ideia, 
agora toma banho, 
de vez em quando.  

Também, não dá pra 
praticar tantos 

esportes radicais 
como skate, 

Mountain Bike e ficar 
sem suar... imagina 

sem banho? A turma 
foi fazendo sua 

cabeça e, com o 
tempo, ele adotou 

esse costume 
"bizarro" que toda 
humanidade tem 

chamado "banho". 
Continua um garoto 
inteligente, criativo e 

muito bagunceiro. 
(...) 

 
Quadro 1. Personagens principais de TMJ, segundo descrição do site oficial da revista. 
Fonte: REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM (acesso em 15 agosto 2013). 

 

Tradicionalmente, as histórias da “Turma da Mônica” possuem um viés instrutivo-

educativo, no sentido de valorizar comportamentos e atitudes por parte das crianças 

leitoras. 

 

Em pesquisa detalhada sobre a obra quadrinizada de Maurício de Sousa, Santana 

(2007) percebeu a presença de discursos com preocupação pedagógica, ecológica e 
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religiosa que, segundo o autor, são, de certo modo, direcionados para a prática 

educativa e a transmissão de valores morais e éticos considerados positivos, em 

nossa sociedade.  

Esta transmissão de valores ocorre através dos seus personagens, os quais 
mostram o caminho a ser seguido, as escolhas a serem feitas para que se 
possa desenvolver uma boa personalidade, adquirindo-se também uma 
formação moral correta, sem vícios e desvios de conduta, tudo isto de acordo 
com o ponto de vista do locutor que representa a posição de um dado sujeito 
discursivo (SANTANA, 2007, p. 88). 

 

Entretanto, nas histórias de TMJ, essa transmissão de ensinamentos não é tão clara 

como nas histórias originais, abrindo margem para diversas apreensões do 

enunciado pelo público leitor da revista. 

 

Como estudiosa dos processos de consumo, o interesse da pesquisadora desta tese 

surgiu, a partir da leitura da TMJ nº 19 – intitulada “Surge uma estrela”. Na edição, 

Magali se via às voltas com o mundo do sucesso, ao ser selecionada para compor o 

casting da banda Star Stars, derrotando sua melhor amiga, Mônica. Na história, 

Magali enfrenta o dilema entre ter “glamour e fãs, brilho e magia, o sonho de toda 

garota” (SOUSA, 2010, p. 5-6) e a amizade de Mônica, ressentida com a mudança 

de comportamento de Magali. A partir daí, o desenrolar da trama apresenta o que 

seria o mundo ideal de uma estrela: namorados famosos, descolados, boa pinta, 

produzidos; alface e tomate no almoço, para melhorar a performance e a silhueta; 

problemas na escola decorrentes do sono, durante as aulas; dentre outras pistas 

que representam a sociedade de consumo contemporânea.  

 

Essa denominação, utilizada por estudiosos da área, se justifica a partir do momento 

em que se identifica que a cultura material e o consumo são aspectos fundamentais 

de qualquer sociedade, porém somente a sociedade moderna contemporânea tem 

sido caracterizada como uma sociedade de consumo. Isso porque o consumo está 

preenchendo, para os indivíduos desta, uma função acima e além daquela de 

satisfação das necessidades materiais e de reprodução social comum aos demais 

grupos sociais (BARBOSA, 2004). 

 

O consumo possui uma óbvia presença, tanto ideológica quanto prática, no 
mundo em que vivemos, pois é um fato social que atravessa a cena 
contemporânea de forma inapelável. Ele é algo central na vida cotidiana, 
ocupando, constantemente (mais mesmo do que gostaríamos), nosso 
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imaginário. O consumo assume lugar primordial como estruturador dos 
valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem identidades e 
definem mapas culturais. Também, como é próprio de fenômenos deste 
porte, demanda, insistentemente, reflexões, interpretações e teorias (ROCHA, 
2005, p. 124). 

 
Ainda, a questão do consumo é abordada em diversas outras edições, como em 

TMJ nº 5, quando é levantada a importância do dinheiro na vida adolescente. É por 

meio desse que os meninos podem levar as meninas ao cinema e elas podem 

comprar roupas e acessórios. Em outro quadro, Mônica está chateada, pois Cebola 

foi estudar Inglês com uma garota. Para “levantar o seu astral”, sua mãe a leva para 

fazer compras com as amigas. A lógica do consumo, ao chegarem ao shopping, é 

gastar, gastar e gastar. Não é mostrado o que elas compram, embora fique sugerido 

que tenham sido roupas (SOUSA, 2009).  

 

Nesse sentido, Oswald e Pereira (2008) afirmam que as produções culturais são 

grandes espelhos usados pela sociedade para se olharem, se repensarem e se 

recriarem. Por meio delas, as pessoas compartilham descobertas, lutas, indagações 

e relações de poder, o que pode nos ajudar a pensar a relação do público leitor com 

a história em quadrinhos. 

 

Assim, desenhos que trazem a criança como protagonista não mais possuem, como 

habitantes, duendes, bruxas ou fadas, mas, sim, heróis, na pele de crianças, cujas 

marcas são a autonomia, a competência, o saber e a busca de reconhecimento por 

mérito próprio, e não por poderes sobrenaturais. Essas, são demandas 

“atravessadas pelo discurso da criança sábia, autônoma, competente e 

empreendedora, que prontamente se torna independente dos adultos e apresenta 

desenvoltura ao lidar com o ambiente tecnológico que a cerca” (SALGADO, 2008, p. 

89). 

 

Outras análises já contemplaram os estudos sobre histórias em quadrinhos (HQ), 

como as obras “Para ler o Pato Donald” (DORFMAN; MATTLELART, 1978) e “Uma 

introdução política aos quadrinhos” (CIRNE, 1982) que refletiam a realidade político-

social da época, marcada, principalmente, pela Guerra Fria, pela oposição 

capitalismo x socialismo, enquanto TMJ aborda temas referentes à sociedade de 

consumo atual. A relação criança-consumo já era abordada nessas obras, embora 
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por uma perspectiva distinta, em que os autores analisam as revistinhas da Disney, 

afirmando que “no mundo de Disney dos pólos do processo capitalista produção-

consumo só está presente o segundo. É o consumo que perdeu o pecado original da 

produção, (...) tal como a história perdeu o pecado original da classe e portanto da 

troca” (DORFMAN; MATTLELART, 1978, p. 79). Ainda, segundo os autores 

 
Não podemos entender como esta obsessão pela compra pode fazer bem a 
uma criança, a quem sub-repticiamente se impõe a lei de consumir e 
continuar consumindo e sem que os artefatos façam falta. Esse é o único 
código de ética da Disney: comprar para que o sistema se mantenha, jogar 
fora os objetos (porque nunca se os aproveita dentro da história em 
quadrinhos tampouco) e comprar os mesmos objetos, levemente 
diferenciados, amanhã. Que circule o dinheiro e que vá ao bolsinho da classe 
da qual Disney é membro e engrosse seu próprio bolsinho (DORFMAN; 
MATTLELART, 1978, p. 80). 

 

Ao desenvolver uma busca sobre artigos, dissertações e teses que tratassem da 

temática escolhida para essa pesquisa, nos deparamos com algumas dezenas de 

trabalhos sobre história em quadrinhos e educação, algumas poucas (menos de 15) 

dissertações e teses sobre a Turma da Mônica (nenhuma sobre a “Turma da Mônica 

Jovem”), bem como centenas de trabalhos acadêmicos sobre consumo infantil. 

Entretanto, não encontramos nenhum trabalho relevante sobre história em 

quadrinhos e consumo infantil. Os artigos que falam sobre consumo e HQ, tratam 

dos hábitos de consumo dos quadrinhos.  

 

Assim, a proposta desta tese, na linha de pesquisa “Educação e Linguagens”, é 

contribuir no âmbito educacional, desenvolvendo uma análise crítica da revista em 

quadrinhos “Turma da Mônica Jovem”, dentro dos pressupostos teóricos e 

metodológicos dos estudos da semiótica discursiva, tendo como pano de fundo a 

sociedade de consumo atual. 

 

Também conhecida como Semiótica Francesa ou Greimasiana, a teoria que embasa 

essa pesquisa foi fundada pelo lituano Algirdas Julian Greimas (1917-1992). Seu 

trabalho formou bases renovadoras para a semiótica, principalmente, a partir da 

década de 60. O autor é responsável por desenvolver, dentre outros, os conceitos 

de semântica estrutural do texto, semiótica do mundo natural, organizados a partir 

de uma proposta metodológica denominada percurso gerativo de sentido. No 

trabalho aqui proposto, além de Greimas, autores como Eric Landowski, Ana Cláudia 
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de Oliveira, Diana Luz Pessoa de Barros, Lúcia Teixeira, José Luiz Fiorin, dentre 

outros, contribuem para a fundamentação teórico-metodológica da semiótica 

discursiva. 

 

Definindo-se como teoria geral do texto e da significação, a semiótica ocupa-se da 

produção de sentido de um texto, considerando a articulação entre o plano de 

conteúdo e o plano de expressão da linguagem, bem como categorias gerais de 

análise capazes de contemplar a totalidade dos textos, manifestados em qualquer 

materialidade, bem como definir as estratégias enunciativas particulares utilizadas 

nos textos concretos (TEIXEIRA, 2009).  

 

Segundo a autora, a semiótica concebe a produção de sentido em um texto como 

um percurso gerativo composto por três patamares: o fundamental, o narrativo e o 

discursivo. No fundamental, uma oposição abrangente e abstrata organiza o mínimo 

de sentido, a partir do qual o texto se articula. No nível narrativo, emergem sujeitos 

em busca de valores investidos em objetos, traçando percursos que expandem e 

complexificam as oposições do nível anterior. No patamar discursivo, um sujeito da 

enunciação converte as estruturas narrativas em discurso, por meio da 

disseminação de temas e figuras que constituem a cobertura semântica do mesmo. 

Uma vez que “o objetivo da teoria é construir um modelo capaz de prever uma 

gramática das relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, manifestando-se 

nos textos como representação das interações do homem no mundo” (TEIXEIRA, 

2009, p. 43), a relação entre a utilização da teoria e da metodologia da semiótica 

discursiva para análises pertinentes ao consumo de bens, serviços e ideias é de 

extrema relevância para esse campo de estudos, pois, a partir de um suporte teórico 

fundamentado, é possível desenvolver análises consistentes dos textos. 

 

Afinal de contas, para o que mais a teoria semiótica pode servir senão para 
entender como os homens dão sentido à vida e ao seu viver, às suas 
experiências e práticas de vida em sociedade? (...) o objetivo de que nos 
ocupamos é da edificação de uma teoria para dar conta dos mecanismos da 
organização social na incessante atividade de produzir sentido para si, para o 
outro, para o mundo (OLIVEIRA, 2013, p. 238). 

 

Barros (2002) afirma que o objeto de estudo da semiótica pode ser tanto um texto 

linguístico, oral ou escrito – uma poesia, um romance, um editorial de jornal, uma 
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oração, um discurso político, um sermão, uma aula, uma conversa de crianças – 

quanto um texto visual ou gestual – uma aquarela, uma gravura, uma dança – ou, 

mais frequentemente, um texto sincrético de variadas expressões – uma história em 

quadrinhos, um filme, uma canção popular. As diversas possibilidades de 

manifestação textual dificultam o trabalho de qualquer estudioso do texto, e as 

teorias tendem a se especializar em “teorias do texto literário”, “semiologia da 

imagem” e assim por diante. Com isso, perdem-se, muitas vezes, as características 

comuns aos textos, que independem das expressões diferentes que os manifestam, 

e ficam impossibilitadas as comparações entre textos diversos. 

 

O que lhe cabe é compreender, o que faz com que compreendamos de tal 
maneira, e não de outra, o que compreendemos (o que nos interessa, o que 
nos acontece). Diferente do jornalista, além de descrever e relatar o que 
observa, o semioticista tem a pretensão de analisar seu próprio olhar 
construindo o mundo, enquanto mundo significante, ao mesmo tempo que é 
testemunha e parte interessada nos processos que analisa. Ou seja, se 
coloca reflexivamente, como alguém desejoso em compreender a sua própria 
compreensão do mundo (REBOUÇAS, 2013, p. 258). 

 

A relevância de uma análise semiótica das histórias em quadrinho contemporâneas, 

nesse caso específico, da “Turma da Mônica Jovem”, se dá pela relação da HQ, 

compreendida no gênero da literatura infantojuvenil, com o campo da educação, 

uma vez que a mesma pode ser entendida como mecanismo de disseminação de 

valores, condutas e comportamentos próprios da sociedade vigente.  

 

Segundo Rosemberg (1984), as reflexões sobre o conteúdo da literatura infanto-

juvenil colocam como foco de atenção o impacto do material impresso sobre o jovem 

leitor. A autora questiona o significado da própria existência de um discurso proferido 

por adultos para crianças. Para ela, “o exercício do poder adulto sobre a criança é 

mediatizado pela educação formal e informal que, além de manter a relação de 

dependência da criança, tende a prolongá-la cada vez mais” (ROSEMBERG, 1984, 

p. 24). 

 

Para fins de esclarecimento, é necessário fazer, aqui, a distinção de três termos: 

educação formal, educação não-formal e educação informal. Segundo Gohn (2006), 

a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente 

demarcados. Já a educação não-formal é aquela que se aprende “mundo afora”, 
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como a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, a 

aprendizagem de conteúdos que possibilitam aos indivíduos fazerem uma leitura do 

mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor; a 

capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ ou desenvolvimento de potencialidades. Por fim, a educação informal 

é aquela aprendida durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 

amigos etc., carregada de valores e de culturas próprias, de pertencimento e de 

sentimentos herdados. 

 

Assim, os educadores na educação formal são os professores, na não-formal é “o 

outro”, com quem interagimos ou nos integramos e, na informal, objeto de interesse 

dessa pesquisa, são os pais, a família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de 

escola, a igreja paroquial, bem como os meios de comunicação de massa, como a 

revista em quadrinhos que, aqui, analisamos. 

 

Nesse contexto, o direito de ensinar e o dever de aprender formando facetas 

marcantes do poder exercido pelo adulto sobre a criança, a relação educador-

educando perpassa as fronteiras da família e da escola, manifestando-se em 

situações de vida. Nesse contexto, a literatura infantojuvenil legitimaria essa relação 

assimétrica, uma vez que representa uma comunicação para e não entre. De um 

lado, há os adultos possuidores do acesso à criação desse tipo de comunicação, do 

outro, as crianças, a princípio, receptores despossuídos do poder de produzir o seu 

próprio material de HQ2, o que coloca em questão a qualidade da interatividade 

desse material. 

 

Ainda dentro do raciocínio das relações influenciadoras e de poder, a cultura 

midiática, intimamente relacionada ao universo das HQ, incita reflexões sobre o seu 

papel na sociedade de consumo contemporânea. Se, inicialmente e para efeitos 

operativos, toma-se a cultura, segundo Berger e Luckmann (1978), como construção 

social da realidade, o que implica a criação, reprodução e difusão de sistemas de 

atitudes e modos de agir, de costumes e instituições, valores espirituais e materiais, 

                                                
2 Desconsiderando, aqui, uma minoria de trabalhos de qualidade desenvolvidos, pedagogicamente, 
com crianças e adolescentes. 
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pode-se admitir a constituição de um complexo mercado de bens simbólicos ou 

textos culturais.  

 
Hoje, mais que nunca na história, os agentes privilegiados no processo de 
(re)criação e difusão de valores, comportamentos, gostos, idéias, 
personagens virtuais e ficção são as grandes empresas transnacionais da 
mídia, da publicidade e do entretenimento” (MOREIRA, 2003, p. 1207). 

 

Essas corporações, que reúnem televisão, vídeo, cinema, computadores, Internet, 

aparelhos de diversão eletrônicos e, ainda, rádios, revistas, jornais, outdoors, 

banners e diversas formas de comunicação imagética, sonora e/ou virtual, são 

agentes sociais poderosos.  

 

Segundo o autor, o sistema midiático-cultural, agentes da educação informal que 

aqui tratamos, elabora e difunde, de forma não totalmente intencional ou planejada, 

visões de mundo, sentidos e explicações para a vida e a prática das pessoas e, 

deste modo, passa a influenciar sempre mais seu cotidiano, sua linguagem e suas 

crenças. Apesar de o autor considerar essas visões de mundo parcialmente 

intencionais e planejadas, sabemos que, por trás da indústria midiática, existe todo 

um arcabouço de pesquisas e de estudos na produção e na difusão de 

conhecimento, muito mais intencionais e parciais do que se costuma acreditar.  

 

É esse âmbito das crenças e da elaboração do sentido, da visão de mundo como 

uma atitude fundamental perante o real que, tradicionalmente, foi um espaço ou uma 

função própria da família, da escola, das religiões e filosofias, que está, hoje, em 

grande parte, concentrado nas mãos dos agentes midiáticos. 

 

Parece-me inequívoco que os diversos meios de comunicação exercem hoje 
uma função pedagógica básica, a de socializar os indivíduos e de transmitir-
lhes os códigos de funcionamento do mundo. Sem dúvida instituições como a 
família, a escola e a religião continuam sendo, em graus variados, as fontes 
primárias da educação e da formação moral das crianças. Mas a influência da 
mídia está presente também por meio delas. A televisão, por exemplo, ocupa 
uma fatia considerável do tempo das crianças, sobretudo em meios sociais 
carentes de fontes alternativas de ocupação e lazer (MOREIRA, 2003, p. 
1216) 
 

As crianças, sobretudo nos grandes centros, antes de serem alfabetizadas pela 

escola, já foram alfabetizadas pelas marcas e pelos logos. Antes mesmo de 

aprenderem a falar, já começam a ler o mundo por meio dos ícones do consumo. A 
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propaganda e o marketing mostram às crianças o que é agradável, atraente, criativo 

e, ainda, desejável. Assim posto, algumas questões urgentes e de fundo vão ocupar 

cada vez mais o esforço de pais, mães, educadores e agentes pedagógicos, nos 

próximos anos. Como trabalhar pedagogicamente o impacto de uma cultura calcada 

na exteriorização mercadológica compulsiva? Como pensar a educação infantil em 

um contexto dominado pelo sistema midiático-cultural? Que estratégias pedagógicas 

e reservas de sentido podem ser acionadas para resistir produtivamente a este 

modo de ser orientado à exteriorização publicitária, ao espetáculo e ao descartável? 

(MOREIRA, 2003). 

 

A questão é ainda mais complexa, se considerarmos que pais e mães também são 

influenciados por essa cultura do consumo, ao ponto de, muitas vezes, não terem 

condições de questionar esse sistema de valores. 

 

Lisbôa (2008) considera que, além da escola e dos processos formais de 

escolarização, a cultura e, dentro dela, a mídia, é importante ferramenta que 

“constitui e desconstitui, que formula e reformula, que produz e reproduz, modos de 

ser e de pensar, modos de agir e se posicionar, modos de estar e de viver” (LISBÔA, 

2008, p. 14) Segundo a autora, a importância dos quadrinhos como veículo de 

comunicação está no fato de que: a) são um material dinâmico, que pode tratar, a 

cada edição, de um novo tema (diferente dos livros didáticos, que trazem conteúdos 

estáticos, por vários anos); b) possuem um poder de alcance muito grande, por meio 

de comunicação direta e de fácil compreensão; c) são mais especificamente 

voltadas para o público infantojuvenil, sendo essa a etapa do desenvolvimento social 

e cognitivo em que a pessoa assimila a maior parte dos conceitos que levará para o 

resto da vida. 

 

Também estudiosa dos processos educacionais envolvendo meios de comunicação 

de massa, Fisher (2002) desenvolveu o conceito de “dispositivo pedagógico da 

mídia”, em que discorre sobre de que modo a mídia opera, no sentido de participar 

efetivamente da constituição de sujeitos e subjetividades, na medida em que produz 

imagens, significações, ou seja, saberes que, de alguma forma, se dirigem à 

“educação” das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e de estar, na cultura em 

que vivem. Assim, tratar desse dispositivo significa tratar de um processo concreto 
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de comunicação (de produção, veiculação e recepção de produtos midiáticos), em 

que a análise contempla não só questões de linguagem, de estratégias de 

construção de produtos culturais, apoiada em teorias mais diretamente dirigidas à 

compreensão dos processos de comunicação e informação, mas, sobretudo, 

questões que se relacionam ao poder e a formas de subjetivação. 

 
   No âmbito específico das práticas escolares, o próprio sentido do que seja 
   educação” amplia-se em direção ao entendimento de que os aprendizados 
   sobre modos de existência, sobre modos de comportar-se, sobre modos de 
   constituir a si mesmo – para os diferentes grupos sociais, particularmente 
   para as populações mais jovens – se fazem com a contribuição inegável 
   dos meios de comunicação (FISHER, 2002, p. 153). 
 

 

Segundo a autora, a mídia torna-se um lugar poderoso no que diz respeito à 

produção e à circulação de uma série de valores, concepções, representações – 

relacionadas a um aprendizado cotidiano sobre quem somos, o que devemos fazer 

com nosso corpo, como devemos educar nossos filhos, de que modo devemos nos 

alimentar diariamente, como devem ser vistos por nós os afrodescendentes, as 

mulheres, pessoas das camadas populares, portadores de necessidades especiais, 

grupos religiosos, partidos políticos, dentre outros. 

 

Fernandes (2008) lembra que, estudos que focalizam a Indústria Cultural e remetem 

para questões referentes à sociedade de consumo ainda não são frequentes nas 

pesquisas em educação, um campo que vê no consumo cultural a fetichização da 

mercadoria e a desvalorização do sujeito envolvido nesse consumo. Sob esse olhar, 

foca-se no produto, ignorando o uso que o sujeito faz dele. 

 

O filme, o seriado, a novela, o desenho animado, a história em quadrinhos 
são todas formas de narrar da contemporaneidade que tem seus formatos 
específicos. No entanto, nenhuma delas existe hoje isoladamente e nenhuma 
supera ou é melhor do que a outra, elas são contemporâneas e uma se 
alimenta e dialoga com a outra (FERNANDES, 2008, p. 187-188). 
 

 

Acompanhando esse raciocínio, a presente pesquisa pode-se enquadrar no âmbito 

dos Estudos Culturais em Educação, representando uma relação entre cultura, 

conhecimento e poder. Giroux (1995) afirma que esta área está profundamente 

preocupada com a relação entre cultura, conhecimento e poder. Segundo o autor, 

educadores convencionais raramente se envolvem com os Estudos Culturais, a não 
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ser para descartá-los, classificando-os como “moda teórica”. Essa rejeição pode ser 

explicada, em parte, pela pretensão desses educadores a parecerem profissionais 

científicos e objetivos. Isso porque os Estudos Culturais desafiam a suposta 

inocência ideológica e institucional dos educadores convencionais ao argumentar 

que os professores sempre trabalham e falam no interior de relações histórica e 

socialmente determinadas de poder.  

 

Ainda, essa resistência tem relação com a crítica que os Estudos Culturais fazem à 

Educação. Para esses, a Educação gera um espaço narrativo privilegiado para 

alguns estudantes e, ao mesmo tempo, produz um espaço que reforça a 

desigualdade e a subordinação para outros. Isso porque a realidade dos estudantes 

é bastante diversa, tanto no que diz respeito ao acesso a informações e 

oportunidades de aprendizado (diferenças de renda, de nível cultural familiar, de 

ambiente de convívio coletivo etc.), quanto da própria história de vida. A Educação, 

muitas vezes, coloca todos os sujeitos em um mesmo patamar, desprezando suas 

características individuais.  

 

Giroux (1995) acrescenta que os educadores não podem fechar os olhos para as 

difíceis questões do multiculturalismo, do poder, da identidade, da raça, do 

conhecimento, da ética e do trabalho, pois elas exercem um papel importante na 

definição do significado e do propósito da escolarização, no que significa ensinar e 

na forma como os estudantes devem ser ensinados para viver em um mundo 

globalizado, de alta tecnologia e racialmente diverso.  

 

À medida que a globalização capitalista integra sistemas financeiros, mobiliza 
sistemas de comunicação e redes de consumo que atingem o mundo inteiro 
(...), os Estudos Culturais precisam reconhecer que o espaço da política e da 
globalização é um espaço de luta e contestação e não simplesmente um 
espaço de dominação (GIROUX, 1995, p. 88). 
 

 

Segundo o mesmo autor, os defensores dos Estudos Culturais têm argumentado 

que o papel da cultura da mídia, incluindo o poder dos meios de comunicação de 

massa, por meio de seus massivos aparatos de representação e sua mediação do 

conhecimento, é central para compreender como a dinâmica do poder, do privilégio 

e do desejo social estruturam a vida cotidiana de uma sociedade. Isso pressupõe 
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uma grande mudança no desenvolvimento e recepção daquilo que conta como 

conhecimento, acompanhada por uma compreensão de como definimos e 

apreendemos a infinidade de textos eletrônicos, auditivos e visuais que se tornaram 

característica determinante da cultura da mídia e da vida cotidiana, no século XXI. 

 

A proposta dos Estudos Culturais de análise dos mais diversos lugares de 

aprendizagem, como o cinema, a publicidade, a cultura popular, a mídia, as 

comunicações de massa e as organizações religiosas, amplia nossa compreensão 

do pedagógico e de seu papel fora da escola como o local tradicional de 

aprendizagem. 

 

O objetivo desses estudos é produzir novas metodologias e novos modelos teóricos 

para analisar a produção, a estrutura e a troca de conhecimento, abordando a 

questão pedagógica da organização do diálogo entre as disciplinas e fora delas 

(GIROUX, 1995). 

 

Pesquisando os diferentes discursos que têm sido privilegiados, ao longo do tempo, 

para legitimar e regular locais institucionais, como escolas, sistema judiciário, local 

de trabalho, sindicatos, cultura da mídia, dentre outros, podemos realizar uma 

análise histórica da relação entre poder e linguagem. Assim, buscamos 

compreender por que a linguagem quadrinizada esteve, por tanto tempo, “banida” da 

escola. Sua aceitação passou a ser viável, primeiramente como forma de 

entretenimento e, posteriormente, como material de auxílio à aprendizagem, apenas 

a partir da segunda metade do século XX, quando os quadrinhos receberam atenção 

diferenciada pela academia europeia. 

 

Desta forma, Giroux (1995) afirma que a proposta dos Estudos Culturais é 

compreender a pedagogia como uma configuração de práticas textuais, verbais e 

visuais que objetivam discutir os processos por meio de que os sujeitos 

compreendem a si próprios, bem como as possíveis maneiras por que eles 

interagem com outros sujeitos. Essa proposta vai ao encontro dos pressupostos 

teórico-metodológicos desta pesquisa, abarcados pela semiótica discursiva, 

compartilhando com esses uma visão similar em relação à busca de um sentido para 

as coisas. 
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Segundo Giroux (1995), os debates dominantes sobre o conhecimento e a 

autoridade, que ocorrem nas universidades, escolas públicas e na imprensa popular, 

sobre a reforma curricular e a luta para se definir o que representa a grande 

literatura, fracassaram na tarefa de considerar a diversidade de modos simbólicos de 

produção – falas e ações, imagens eletronicamente produzidas, textos escritos – 

como textos públicos influentes que constroem significados e operam no contexto de 

uma variedade de lutas e de modos de contestação. 

 

Não se pode subestimar a influência que os novos meios de comunicação têm na 

moldagem da vida cotidiana e nas agendas globais. Diferente das formas sociais 

culturais tradicionais, a emergência dos novos meios assinala um momento ímpar na 

ampliação do imperialismo cultural para a esfera da vida cotidiana. É preciso estar 

atento às diversas formas como o poder está organizado por meio de um grande 

número de aparatos culturais como cinemas, escolas, bibliotecas, bem como os 

conglomerados high tech da mídia que promovem a circulação de signos e 

significados por meio de publicidade, revistas, jornais, programação eletrônica, 

máquinas, filmes e programas de televisão. “Sob a rubrica da diversão, do 

entretenimento e da fuga, estão sendo produzidas esferas públicas massivas, que 

são consideradas como demasiadamente “inocentes” para merecer uma análise 

política” (GIROUX, 1995, p. 136). 

 

Dentro desse discurso, Giroux (1995) analisa a representação que a Disney faz de si 

mesma e a política da inocência por meio de que ela busca assegurar sua 

legitimidade moral e pedagógica. Entretanto, essa inocência aparente se desfaz sob 

o peso de uma cultura promocional com base nas virtudes da diversão, dos valores 

da família e, de forma mais marcante, do consumo.  

 

A aparência de aventura feliz e inocência infantil, embora atraente, encobre, 
neste caso, um universo cultural amplamente conservador em seus valores, 
colonial em sua produção de diferenças raciais e classe média em sua 
descrição dos valores de família (GIROUX, 1995, p. 140). 

 

Nesse sentido, porém em proporções bem menores, pode-se fazer uma comparação 

entre o império construído pela Disney, no mundo, e a Maurício de Souza 

Produções, no Brasil. Assim como a Disney, que faz filmes, administra vários 
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parques temáticos pelo mundo, possui canais e estações de TV, grava discos, 

publica livros, etc., a Maurício de Souza Produções, responsável pela criação e 

desenvolvimento da TMJ, também produz e administra um conglomerado de 

produtos culturais, incluindo revistas em quadrinhos, desenhos animados, games, 

filmes, parques de diversão, além de licenciar sua marca para brinquedos, produtos 

de higiene para bebês, produtos alimentícios (sucos, congelados, frutas, macarrões 

instantâneos, etc.), dentre outros, um império estimado em US$ 2 bilhões. Seus 

novos empreendimentos incluem cartilhas pedagógicas voltadas à alfabetização e 

revistas em outros idiomas, como o inglês e o espanhol, para ajudarem as crianças 

a aprender línguas diversas. Segundo Mônica Souza, filha de Maurício de Souza “As 

pessoas nos veem com um cunho social, educacional. Já empregam nosso material 

com fins didáticos e paradidáticos. Temos autorizado de 100 a 200 pedidos por mês 

de uso dos personagens em publicações educativas” (RICCIARDI, acesso em 14 

agosto 2013). 

 

Assim, a inocência, como um constructo ideológico, torna-se importante não só por 

seu apelo à nostalgia, a um consumo estilizado ou a uma ideia unificada de 

identidade, mas também por representar um sinalizador que permite reconhecer o 

passado como um campo de luta pedagógica e ideológica. Ela não representa 

apenas a face de uma dominação discursiva, pois é, ainda, dispositivo para ensinar 

os sujeitos a se localizarem em narrativas históricas, representações e práticas 

culturais (GIROUX, 1995).   

 

Conforme o autor, a pedagogia, pensada de forma crítica, ilumina a relação entre 

autoridade, conhecimento e poder, atentando para as questões que dizem respeito a 

quem tem controle sobre as condições para a produção de conhecimento. 
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1.1 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

1.1.1 PROBLEMA 

 

Como a problemática do consumo é apropriada pela revista “Turma da Mônica 

Jovem”? Ela se apresenta como tema central da trama ou é utilizada apenas para 

marcar um contexto socioeconômico vigente? Que estratégias enunciativas são 

utilizadas para inscrever o público infantojuvenil em seu discurso? 

 

1.1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Uma vez que a pesquisa está dividida em duas etapas, a) análise semiótica das 

revistas em quadrinhos e b) conversa com os leitores da revista, os objetivos geral e 

específicos deste estudo obedecem à mesma organização. 

 

a) Análise semiótica da revista TMJ 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é desenvolver uma análise crítica da revista 

em quadrinhos “Turma da Mônica Jovem”, dentro dos pressupostos teóricos e 

metodológicos dos estudos da semiótica discursiva, a fim de compreender como a 

problemática do consumo é apropriada pela revista, bem como analisar as 

estratégias enunciativas utilizadas para inscrever o público infantojuvenil em seu 

discurso. 

 

b) Conversa com os leitores da revista TMJ 

 

Para apoiar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar se o perfil de leitor inscrito na revista corresponde ao perfil de leitores de 

TMJ interrogados; 

- Compreender como se dá a apreensão da problemática do consumo pelos leitores 

de TMJ e que impactos esta apreensão tem para uma maior atratividade da revista 

perante o público infantojuvenil; 

- Analisar como se dá o processo de interação entre o público leitor e a revista, bem 

como de que maneira esse público discursiviza essa relação. 
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1.1.3 HIPÓTESES 

- Umas das hipóteses deste estudo é que a problemática do consumo esteja sendo 

explorada de modo pouco reflexivo, na revista, sem uma preocupação maior com 

uma formação responsável do público leitor; 

- Outra hipótese é que o perfil de leitor inscrito na revista não corresponde, em sua 

maioria, ao leitor habitual de TMJ, não obedecendo à indicação de faixa etária 

determinada pela editora do material; 

- Por fim, uma última hipótese é que a problemática do consumo seja a grande 

responsável pelo poder de atratividade da revista, perante o público infantojuvenil. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.2.1 Esquema de Pesquisa e Classificações 

 

A partir da definição dos conceitos norteadores deste estudo, um esquema de 

pesquisa foi elaborado, a fim de contribuir para uma melhor estruturação e 

direcionamento da mesma (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Esquema da Pesquisa – Triangulação dos conceitos norteadores 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Assim, no centro do esquema encontra-se a Educação, área de conhecimento 

principal desta pesquisa, que faz a conexão entre os campos de estudo da 

semiótica, dos quadrinhos e do consumo infantil.  
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Nesta triangulação, cada elemento possui um papel específico: a Semiótica provê 

base teórica e metodológica para a análise a ser realizada; os Quadrinhos, bem 

como seus leitores, são o objeto de estudo, alvo desta pesquisa; e o consumo 

infantil respalda o contexto sócio-econômico-cultural em que a pesquisa se instaura.  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, situada na área das Ciências Humanas e 

Sociais, mais especificamente, da Educação, podemos considerar que se trata de 

uma pesquisa aplicada, pois visa gerar conhecimentos para aplicação prática no 

âmbito educacional. Do ponto de vista de seus objetivos, é de caráter exploratório 

que, segundo Gil (1991), visa proporcionar maior familiaridade com o problema, a 

fim de torná-lo explícito ou construir hipóteses. Os procedimentos técnicos utilizados 

consistem na pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, 

constituído, principalmente, de livros, teses, dissertações, artigos de periódicos e 

material disponibilizado na internet e, para complementar a análise semiótica 

discursiva, o levantamento, que envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer, nesse caso, as crianças e os adolescentes 

leitores de TMJ, por meio da técnica do grupo focal.  

 

 

1.2.2 Objeto de Estudo 

 

A revista Turma da Mônica Jovem 

De propriedade da Maurício de Sousa Produções e editada pela Panini Comics, a 

revista “Turma da Mônica Jovem” tem formato de comic book (16 x 21,5 cm), possui 

em torno de 125 páginas, em preto e branco e de papel tipo jornal, sendo que 

apenas a capa e a contracapa são coloridas e em papel diferenciado, mais espesso 

e plastificado. A indicação de leitura presente em sua capa é para maiores de 10 

anos. Apesar de adotar o estilo mangá de quadrinhos, a revista não é lida de traz 

para frente, como nos mangás originais, adotando uma ordem de leitura ocidental. 

Lançada em agosto de 2008, tem publicação mensal, sendo possível assiná-la ou 

comprá-la em bancas e demais estabelecimentos de comércio de jornais e revistas. 

 

A partir do universo de edições da revista “Turma da Mônica Jovem” publicadas, 

desde o seu lançamento, em 2008, até o momento de análise da decorrente 
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pesquisa, optamos por realizar um recorte que abrangesse o período de realização 

da mesma (três anos, correspondentes ao tempo previsto para a defesa da tese). 

Assim, optamos pela construção de um corpus que, segundo Bauer e Aarts (2004), 

significa a escolha sistemática de algum racional alternativo. Do mesmo modo que a 

amostragem representativa, o corpus representa um caminho intermediário entre a 

contagem da população e a conveniente seleção. Isso porque a seleção não 

sistemática viola o princípio de prestação de contas públicas da pesquisa, enquanto 

que a construção de um corpus garante a eficiência que se ganha na seleção do 

material para caracterizar o todo. Assim, existe uma equivalência funcional entre a 

construção de um corpus e a amostragem representativa, embora, estruturalmente, 

eles sejam distintos. 

 

Abaixo, apresentamos as etapas que nortearam nosso método para chegarmos às 

revistas e respectivos recortes selecionados para análise:  

 

1ª ETAPA – Escolha das revistas e recortes: 

 

O corpus da pesquisa aqui proposta é formado por edições da revista TMJ que 

possuem como tema principal problemática relacionada à sociedade de consumo 

contemporânea. Para a análise semiótica aprofundada, foram selecionadas duas 

edições do ano de 2012, quatro edições de 2013 e uma edição de 2014, perfazendo 

um total de sete revistas. É importante esclarecer que todas as 36 revistas 

publicadas, nos anos de 2012, 2013 e 2014 foram lidas e analisadas, na pesquisa, 

sendo que alguns recortes não pertencentes às sete revistas selecionadas para 

análise aprofundada, foram citados, ao longo do texto. A princípio, a ideia era 

analisar um total de 12 revistas, sendo três edições de cada ano do período 

proposto. Entretanto, após o início da análise, percebemos que a temática do 

consumo não obedecia uma constância de abordagem, ao longo dos anos. Ainda, 

percebemos que analisar 12 revistas nos demandaria um tempo maior que o período 

de realização do curso de doutorado, visto a profundidade das análises 

desenvolvidas.  

 

Assim, o tamanho da amostra foi escolhido de forma intencional, visando uma 

análise profunda das revistas e buscando acompanhar sua evolução, ao longo de 
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três anos, período correspondente a esta pesquisa em questão. Abaixo, uma tabela 

(tabela 1) com as principais informações de cada edição selecionada. As cores 

usadas na tabela representam as categorias de consumo que norteiam a pesquisa: 

consumo consciente, consumo conspícuo, consumo moralista e consumo de cultura 

midiática. 

 

Tabela 1. Corpus da pesquisa – Edições TMJ selecionadas 

Edição História  Lançamento  Personagens 
Presentes na 
Capa  

Personagens 
Presentes na 
Contra-Capa 

Temática 
Principal 

Categoria 
Consumo 

N° 43  Tesouro 
Verde - 
Parte 1  

Fevereiro de 
2012  

Mônica, 
Cebola, Magali, 
Cascão, Astro-
Boy, Safiri, 
Kimba e Tenma  

Licurgo Preservação 
da Natureza 

Consumo 
Consciente 

Nº 44  Tesouro 
Verde - 
Parte 
Final  

Março de 
2012  

Mônica, Astro-
Boy, Kimba e 
alguns animais  

Astro-Boy Preservação 
da Natureza 

Consumo 
Consciente 

N° 57  Veneno 
Virtual  

Abril de 2013  Mônica, Do 
Contra, 
Xaveco, Toni e 
Denise  

Magali Fofoca 
Virtual 

Consumo 
Moralista 

Nº 58  Conflito 
de 
Gerações  

Maio de 
2013  

Cebola, Toni e 
Mônica  

Cebola, Sr. 
Cebola e 
Mônica 

Conflito 
entre pai e 
filho.  

Consumo 
Moralista 

Nº 60  Os 
Opostos 
Se 
Atraem  

Julho de 
2013  

Mônica, Licurgo 
e Cascuda ao 
fundo. Cascão 
e Carmem à 
frente.  

(Cascão e 
Cascuda) 

Beleza x 
inteligência 

Consumo 
Conspícuo 

Nº 61  A Nova 
Mônica  

Agosto de 
2013  

Mônica (normal 
e com outro 
visual) e 
Cebola  

Mônica Identidade x 
Imagem 

Consumo 
Conspícuo 

Nº 72 Meu Ídolo Julho de 
2014 

Julinho Baby 
entre Mônica e 
Maria Melo 

Maria O glamour 
da fama 

Consumo 
de Cultura 
Midiática 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Legenda Categorias: 

  

 Consumo Consciente 

 Consumo Moralista 

 Consumo Conspícuo 

Consumo de Cultura Midiática 
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2ª ETAPA – Análise semiótica: 

 

Por meio da análise semiótica, buscamos atender ao objetivo central desta 

pesquisa que é: desenvolver uma análise crítica da revista em quadrinhos “Turma da 

Mônica Jovem”, a fim de compreender como a problemática do consumo é 

apropriada pela revista, bem como analisar as estratégias enunciativas utilizadas 

para inscrever o público infantojuvenil em seu discurso. 

 

Foram analisados: a) capa (moldura enunciativa), por ser a primeira instância da 

proposta de contrato de comunicação entre destinador e destinatário, bem como o 

elemento com maiores detalhes plásticos da revista; b) recortes (páginas) da história 

das revistas; c) sessão “Fala Maurício”, uma das páginas finais de cada revista, em 

que Maurício de Souza faz uma reflexão/explanação em relação à temática da 

história, deixando marcas explícitas na enunciação.  

 

Tendo como critério de seleção a problemática do consumo, ou seja, as revistas que 

trouxeram como tema central situações relacionadas ao consumo, três categorias 

foram previamente definidas para nortear essa seleção, a partir da abordagem da 

problemática em cada revista: consumo consciente, consumo conspícuo e consumo 

moralista. O consumo consciente é a forma sustentável de se pensar o consumo, 

buscando minimizar seu impacto na sociedade e no meio ambiente. O consumo 

conspícuo representa o incentivo ao comportamento de consumo; é a visibilidade, a 

ostentação, a maximização. Já o consumo moralista representa a repressão ao 

consumo, uma forma de discriminação do ato em si.  

 

Entretanto, no decorrer da pesquisa, uma quarta categoria emergiu do discurso de 

TMJ, estando presente em um grande número de edições da revista: o consumo de 

cultura midiática. Essa categoria representa o consumo de produtos da indústria 

cultural, por meio de seus filmes, programas de TV, música, personalidades do show 

biz, entretenimento, dentre outras informações difundidas globalmente. 

 

É importante salientar que as categorias de consumo aqui tratadas não se 

relacionam, em nenhum momento, com o termo “consumismo” que, para os 

estudiosos da área, trata-se de uma patologia que leva os indivíduos a consumir 
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bens e serviços, descontroladamente, de forma compulsiva e não obedecendo 

nenhuma lógica de necessidade.  

 

O método de análise que fundamenta essa pesquisa é a semiótica discursiva. 

Segundo Barros (2002, p. 8), a “semiótica deve ser assim entendida como a teoria 

que procura explicar o ou os sentidos do texto pelo exame, em primeiro lugar, de 

seu plano de conteúdo”. Para construir o sentido do texto, a semiótica concebe o 

seu plano do conteúdo sob a forma de um percurso gerativo, que pode ser resumido 

como segue: 

a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais 
complexo e concreto; 
b) são estabelecidas três etapas no percurso, podendo cada uma delas ser 
descrita e explicada por uma gramática autônoma, muito embora o sentido do 
texto dependa da relação entre os níveis; 
c) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de 
nível fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significação 
como uma oposição semântica mínima; 
d) no segundo patamar, denominado nível narrativo ou das estruturas 
narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito; 
e) o terceiro nível é o do discurso ou das estruturas discursivas em que a 
narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação (BARROS, 2002, p. 8-9). 

 
No nível fundamental, o mais profundo dos três níveis, encontram-se os valores, que 

são categorias semânticas que estão na base da construção de um texto. “Uma 

categoria semântica fundamenta-se numa diferença, numa oposição” (FIORIN, 

2011, p. 21). Esses termos opostos, por exemplo, /sucesso/ versus /fracasso/, 

possuem uma relação de contrariedade entre si. Ainda, se aplicarmos uma operação 

de negação nesses termos, teremos os termos contraditórios: /não sucesso/ o é 

contraditório de /sucesso/ e /não fracasso/ é o contraditório de /fracasso/. 

 

A semiótica parte dessa visão espetacular da sintaxe e propõe duas concepções 

complementares de narrativa: narrativa como mudança de estados, operada pelo 

fazer transformador de um sujeito que age no e sobre o mundo em busca dos 

valores investidos nos objetos; narrativa como sucessão de estabelecimentos e de 

rupturas de contratos entre um destinador e um destinatário, de que decorrem a 

comunicação e os conflitos entre sujeitos e a circulação de objetos. As estruturas 

narrativas simulam, por conseguinte, tanto a história do homem em busca de valores 

ou à procura de sentido quanto a dos contratos e dos conflitos que marcam os 

relacionamentos humanos (BARROS, 2002).  
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Na análise semiótica do texto, identificam-se enunciados de estado e enunciados de 

fazer. Os primeiros são a relação de junção entre o sujeito e os objetos do texto. Os 

segundos são a transformação operada pelo sujeito em relação aos objetos. Ainda, 

a junção é a relação que determina o estado, a situação do sujeito em relação a um 

objeto qualquer. “O objeto, enquanto objeto sintático é uma espécie de casa vazia, 

que recebe investimentos de projetos e de determinações do sujeito. Os 

investimentos fazem do objeto um objeto-valor e é, assim, por meio do objeto que o 

sujeito tem acesso aos valores” (BARROS, 2002, p. 19). Ainda, nos textos, os 

elementos semânticos podem assumir valores disfóricos (negativos) ou eufóricos 

(positivos), dependendo da narrativa em que estão inseridos (FIORIN, 2011). 

 

Esses enunciados de estado e de fazer se organizam em narrativas complexas. A 

sequência canônica de uma narrativa complexa engloba quatro fases: a 

manipulação (que pode ser por tentação, intimidação, sedução ou provocação), a 

competência (em que o sujeito que vai realizar a transformação central da narrativa 

é dotado de um saber e/ou poder fazer), a performance (fase em que se dá a 

transformação – mudança de estado – central da narrativa), e a sanção (constatação 

de que a performance se realizou), em que, eventualmente, são distribuídos prêmios 

e castigos (FIORIN, 2011). 

 

Passando para o Plano de Expressão, Rebouças (2003) afirma que temos, também, 

três níveis de manifestação: o superficial da expressão (ícones), o intermediário 

(figuras) e o das estruturas profundas (traços não-figurativos, os formantes). Neste 

último nível, temos os formantes cromáticos – relativos à cor (saturado x 

dessaturado; claridade x obscuridade), os formantes eidéticos - relativos à forma 

(curvo x reto, horizontal x vertical), os topológicos - relativos ao espaço (alto x baixo; 

direita x esquerda; proximidade x distanciamento) e os formantes matéricos, que 

envolvem, por exemplo, as marcas deixadas por um artista em sua pintura (a 

espessura da pincelada, os diversos tipos de suporte como tela, madeira, papel 

etc.). Esses últimos não possuem representatividade para esta pesquisa, visto que a 

revista em quadrinhos em questão se trata de um material impresso padronizado. 

 

Assim, a união de um plano de conteúdo com um plano de expressão chama-se 

manifestação (FIORIN, 2011). 



41 

 

Perpassando as direções metodológicas relacionadas a questões teóricas gerais, a 

análise semiótica vem considerando os códigos particulares dos textos que examina: 

semiótica plástica, semiótica da canção, semiótica da literatura são exemplos de 

semióticas definidas pelos objetos de que se ocupam e que exigem formulações 

teórico-metodológicas específicas, aptas a descrever e a interpretar a materialidade 

significante dos textos. A observação dessa materialidade permitiu o 

desenvolvimento de modelos metodológicos consistentes contendo categorias 

particulares de análise. Assim, por exemplo, categorias cromáticas, eidéticas, 

topológicas e matéricas são aquelas que constituem um texto visual produzido num 

suporte planar. A identificação desses elementos coloca em análise o que é próprio 

de uma pintura, uma fotografia, uma aquarela etc., possibilitando uma compreensão 

dos objetos semióticos como produtos cuja materialidade também significa 

(TEIXEIRA, 2009).  

 

Segundo a autora, os textos sincréticos, particularmente complexos, desafiam a 

teoria a produzir modelos de análise, porém a prática demonstra a impossibilidade 

de operar com “modelos”, mas com categorias que se adequam tanto às diferentes 

materialidades sensoriais – textos verbovisuais, audiovisuais, cancionais, etc. – 

quanto às que se referem a procedimentos enunciativos gerais. A análise inicia 

sempre pelo mais simples e aparente: a observação minuciosa, a descrição 

exaustiva. Em seguida, procura identificar a estratégia metodológica mais rendosa, 

definir categorias e examinar procedimentos.  

 
3ª ETAPA – Conversa com os leitores da revista (Grupo Focal): 

 

Por meio da técnica de Grupo Focal, buscamos atender aos objetivos específicos 

desta pesquisa que são: - Analisar se o perfil de leitor inscrito na revista corresponde 

ao perfil de leitores de TMJ interrogados; - Compreender como se dá a apreensão 

da problemática do consumo pelos leitores de TMJ e que impactos essa apreensão 

tem para uma maior atratividade da revista perante o público infantojuvenil; - 

Analisar como se dá o processo de interação entre o público leitor e a revista, bem 

como de que maneira esse público discursiviza essa relação. 
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A importância de se ouvir as crianças leitoras de TMJ e buscar compreender como 

se dá a apreensão/recepção do discurso da revista por elas se dá, principalmente, 

pelo fato de esta ser uma tese desenvolvida dentro dos estudos do comportamento 

do consumidor, bem como da área de atuação da pesquisadora em questão, que é o 

marketing e a comunicação. Neste sentido, é parte importante e fundamental da 

pesquisa conhecer como o consumidor pensa a respeito do produto estudado, por 

que pensa desse jeito, o que ele consome, como ele consome, onde, quando, em 

que quantidade consome, sendo essas e outras questões definidoras dos hábitos e 

comportamentos de consumo do consumidor em foco. Assim, conhecer apenas o 

discurso do enunciador, ignorando o discurso do enunciatário, poderia deixar nossa 

pesquisa menos relevante para as áreas de conhecimento aqui envolvidas.  

 

Nessa etapa, o corpus da pesquisa é representado por grupos de leitores assíduos 

da revista, alunos de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, situada no 

bairro Jardim Camburi, em Vitória. A escolha pelo local de interrogação, a escola, se 

dá pela relação da mesma com a área de pesquisa desta tese, a Educação, ao 

mesmo tempo em que representa o movimento de abertura para a entrada das 

revistas em quadrinhos, nesse ambiente de educação formal. Ainda, há a questão 

da segurança, pois acontecendo dentro do ambiente escolar e sob consentimento da 

direção e corpo pedagógico, a aprovação dos pais em relação à participação de 

seus filhos na pesquisa é mais garantida. Do contrário, poderíamos cair na 

armadilha de formar grupos tendenciosos, a partir de crianças e adolescentes 

previamente conhecidos ou indicados. 

 

O critério para seleção da escola participante da pesquisa se dá pela possibilidade 

de encontrar maior variedade no perfil sócio-cultural-econômico dos alunos, uma vez 

que a escola está situada em um bairro, Jardim Camburi, em situação de intenso 

crescimento e desenvolvimento, entendido como um local de moradores 

pertencentes à classe média e média alta, mas que também atende à comunidade 

do entorno, composta por bairros periféricos da capital. Essa variação é desejável no 

sentido de encontrar respostas mais profundas, principalmente, no que se refere à 

problemática do consumo, e não tendenciosas. 
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Ainda, uma das professoras da escola se disponibilizou a nos ajudar, no acesso aos 

alunos participantes do grupo focal. 

 

O facilitador ou moderador deve cuidar para que o grupo se comunique sem 

ingerências indevidas da parte dele, como intervenções afirmativas ou negativas, 

emissão de opiniões particulares, conclusões ou outras formas de intervenções 

diretas. Contudo, também não se pode negligenciar a condução do debate, 

instaurando um “laissez-faire”, sem encaminhamentos quanto ao tema ou 

intervenções que facilitem as trocas. “O que ele não deve é se posicionar, fechar a 

questão, fazer sínteses, propor ideias, inquirir diretamente” (GATTI, 2005, p. 7). 

 

O interesse no grupo focal está não só no que as pessoas pensam e falam, mas 

também em identificar como elas pensam e por que pensam o que pensam. Assim, 

a técnica se torna válida para os estudos do comportamento do consumidor, de que 

esta tese faz parte. Esse tipo de pesquisa tem como função captar conceitos, 

sentimentos, crenças, atitudes, experiências e reações, de forma que não seria 

possível por meio de outras metodologias, como a observação e questionários. 

Também, permite ao pesquisador obter grande quantidade de informação em menor 

tempo. Ainda, segundo a autora, os grupos focais são particularmente úteis, quando 

se quer explorar o grau de consenso sobre um certo tópico. 

 

Sobre a organização do grupo, Gatti (2005) afirma que a participação dos 

componentes deve ser voluntária e obedecer ao princípio da homogeneidade, ou 

seja, alguma característica comum aos participantes que interesse ao estudo do 

problema, porém, mantendo certa variação que permita o aparecimento de opiniões 

diferentes ou divergentes. Na pesquisa em questão, a característica comum aos 

participantes dos grupos é a leitura assídua das revistas TMJ, ou seja, participaram 

do grupo focal leitores regulares da revista. Já a variação é representada pelos 

diferentes sexos, idades e classes sociais que permeiam as escolhas dos 

participantes dos grupos.  

 

O número ideal de componentes do grupo varia de seis a doze pessoas. “Em geral, 

para projetos de pesquisa, o ideal é não trabalhar com mais de dez participantes” 

(GATTI, 2005, p. 22). Em relação à quantidade de grupos focais a conduzir, sugere-
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se que se realize de três a quatro grupos e, então, se verifique a quantidade e o 

nível de informações levantadas.  

 
Não se recomenda dar aos participantes informações detalhadas sobre o 
objeto da pesquisa. Eles devem ser informados de modo vago sobre o tema 
da discussão para que não venham com ideias pré-formadas ou com sua 
participação preparada (GATTI, 2005, p. 23). 

 

Segundo a autora, é importante que o local escolhido favoreça a interação dos 

participantes. Assim, na pesquisa em questão, o local escolhido foi a sala de artes 

da própria escola, com mesas ovais que facilitam a interação dos participantes. 

Realizamos a gravação em áudio e vídeo, por meio de filmadora e de aparelhos de 

celular. Ainda, contamos com uma equipe de auxílio para o registro das 

informações, formada por alunos e ex-alunos voluntários na realização do estudo. 

Uma vez que o estudo proposto lida com crianças, não ultrapassamos uma hora de 

encontro, para cada grupo, sendo que os objetivos da pesquisa foram alcançados, 

dentro deste período. 

 

Um aquecimento para se iniciar o tema do debate é solicitar que cada participante 

faça um comentário geral do assunto. No nosso caso, perguntamos qual era o 

personagem preferido de cada um, na revista TMJ, pedindo que justificassem sua 

resposta. Para continuar a discussão, é interessante partir do que foi dito no início 

do grupo, retomando falas dos próprios participantes. A intervenção do 

moderador/pesquisador deve ser mínima, porém o mesmo não deve ser passivo. 

 

Foi utilizado, como apoio à metodologia, um roteiro de perguntas que poderia ser 

utilizado em sua íntegra (ou não), seguindo certa ordem (ou não). As decisões foram 

tomadas, no decorrer do processo de interrogação, conforme o comportamento 

apresentado pelos participantes do grupo focal (a ser descrito no capítulo Grupo 

Focal). 

 

O roteiro inicial proposto continha as seguintes perguntas: 

1) Há quanto tempo você lê a revista Turma da Mônica Jovem? 

2) Você é assinante de TMJ? 

3) Se você não é assinante, como você tem acesso à revista TMJ? 

4) Você lê TMJ todos os meses? 
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5) Você tem costume de ler a mesma revistinha mais de uma vez? Se sim, quantas? 

6) Como você conheceu a revista TMJ? 

7) Qual seu personagem favorito de TMJ? Por quê? 

8) O que você mais gosta da revistinha TMJ? 

9) Tem alguma história de TMJ que você acha inesquecível? Qual? Explique por que 

ela é inesquecível. 

10) Você gosta de ler sozinho e guardar a história para você ou comenta com seus 

amigos? 

11) Seus amigos leem TMJ também? 

12) O que você gostaria de ver de diferente em TMJ? 

13) Você costuma ou costumava ler a revistinha da Turma da Mônica tradicional? 

 

 

4ª ETAPA – Análise do material coletado nos Grupos Focais 
 

Análise do discurso dos participantes dos Grupos Focais, a fim de responder os 

objetivos específicos da pesquisa proposta. 

 
 
5ª ETAPA – Articulação dos dados coletados nas etapas anteriores 
 

Promover uma triangulação dos diferentes métodos de análise utilizados – análise 

semiótica da revista em quadrinhos e grupo focal com leitores assíduos de TMJ – a 

fim de buscar responder os problemas levantados, no decorrer da pesquisa. 

 

1.2.3 Pesquisa online pré-teste 

 

Considerando uma das características mais marcantes de diferenciação do público 

infantojuvenil atual em relação às gerações anteriores, a presença da revista “Turma 

da Mônica Jovem” na internet, bem como sua interface com os leitores assíduos e 

fãs da revista, não poderia ser desconsiderada por nós.  

 

Conhecidos como Geração Z, os nascidos a partir do século XXI são crianças e 

adolescentes familiarizados com a world wide web, os nativos digitais, bem como 

com a utilização de aparelhos tecnológicos como computadores, notebooks, 
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celulares, mp3, tablets, smartphones, dentre outros gadgets digitais. Sua principal 

característica é zapear (daí, uma das explicações de sua denominação) entre as 

mais diversas mídias, como a televisão, a internet, o videogame, o telefone etc. 

Diferente de seus pais, sentem-se à vontade quando ligam todos esses aparelhos, 

ao mesmo tempo. Concebem o mundo como um lugar sem fronteiras (afinal, foi 

assim que o conheceram) e têm a capacidade de trocar sua visão de mundo com 

facilidade, ao longo da vida. Seu maior desafio é o de conseguir selecionar 

informações, diante da infinita possibilidade que lhes é apresentada. 

 

Assim, por meio de pesquisa no “Facebook”, rede social de maior alcance entre o 

público brasileiro (dados de 2013), identificamos uma fan page oficial da revista 

“Turma da Mônica Jovem”, com 316.741 likes (em novembro/2013), assim como 

outras fan pages criadas por leitores, grupos fechados e abertos, variando de 50 a 

700 membros. De posse dessas informações, selecionamos os grupos com maior 

número de participantes, solicitando acesso àqueles que eram fechados, porém 

tendo como principal grupo de comunicação com os leitores, a fan page oficial da 

revista. 

 

Buscando interagir com esse grupo, começamos a comentar os posts sobre TMJ, 

ora dando nossa opinião sobre os mais variados assuntos relacionados à revista, 

ora elogiando os posts de leitores. Desta forma, fomos adquirindo confiança para 

convidar os leitores a participar da nossa pesquisa, respondendo às perguntas 

abertas e fechadas de um questionário formulado a partir do “Google Docs” e 

disponibilizado online. Abaixo, seguem algumas mensagens compartilhadas na rede. 

 

  Pesquisa com leitores da revista Turma da Mônica Jovem 
    docs.google.com 
     

Olá galera! Eu sou professora e, como vocês, também sou super fã 
de TMJ! Será que vocês poderiam me ajudar em uma pesquisa que 
estou fazendo sobre a revista???? É só clicar no link abaixo. É 
rapidinho. Valeu! (Postado em 11 setembro 2013) 

     
    Pesquisa com leitores da revista Turma da Mônica Jovem 
    docs.google.com 
 
    Galera, ontem consegui 16 respondentes! Continuem me ajudando 
    a divulgar entre as crianças que vocês conhecem e são leitores da 
    revistinha. Beijos e obrigada pela força!!! (Postado em 12 setembro 
    2013) 



47 

 

 
    Pesquisa com leitores da revista Turma da Mônica Jovem 
    docs.google.com 
 
    E aí, galera! Hoje é sábado, vocês estão com mais tempo... será 
    que podiam me ajudar com essa pesquisa???? Preciso saber o 
    que os fãs de TMJ pensam da revista. Muita gente já respondeu - 
    brigadão!!!! Quem ainda não participou, é só clicar no link abaixo: 
    (Postado em 14 setembro 2013) 
 
 

O objetivo do questionário era conhecer um pouco do perfil socioeconômico do leitor 

de TMJ, bem como testar algumas perguntas a serem utilizadas nos grupos focais a 

serem realizados. O respondente acessava o questionário online, por meio de um 

link postado junto com as mensagens, e ali mesmo respondia as perguntas. Todos 

os dados coletados são armazenados pelo “Google Docs”, podendo ser editados, 

conforme necessidade do pesquisador. O questionário (APÊNDICE A) foi aplicado, 

nos meses de setembro e outubro de 2013. 

 

Em um mês de pesquisa, 60 respostas foram computadas pelo “Google Docs”, 

porém, após triagem, conseguimos aproveitar 52, isso porque alguns questionários 

não apresentaram dados suficientes para constar na pesquisa (estavam 

incompletos) e nem todos os respondentes responderam a todas as questões 

propostas (alguns itens ficaram em branco). 

 

As respostas foram agrupadas em gráficos (as que permitiram esse arranjo) e 

analisadas, posteriormente (APÊNDICE B). Essa pesquisa foi importante, no sentido 

de reavaliar o roteiro de perguntas que seria utilizado, no grupo focal, acrescentando 

e eliminando questões, bem como no sentido de conhecer informações úteis sobre a 

revista e seu público, a serem utilizados em nossas análises 
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1.3 CONCEITOS NORTEADORES DA PESQUISA - PRIMEIRAS 

APRESENTAÇÕES 

 

Os conceitos apresentados a seguir discorrem sobre a sociedade de consumo 

contemporânea, situando o consumo infantil em seu contexto, bem como 

apresentando estudos sobre a semiótica e sua relação com a análise de HQ.  

 

 

1.3.1 Sociedade de Consumo e Consumo Infantil 

 

Caracteriza-se como “Sociedade de Consumo” a sociedade em que o consumo 

desempenha papel central nas inter-relações de seus membros. Nessa sociedade, 

ele é o modo dominante, porém não o único, de reprodução social e está 

relacionado a valores, práticas e instituições, tais como escolhas e relações de 

mercado (BARBOSA, 2004).  

 

Nesse contexto, sujeitos e objetos se relacionam, não apenas no sentido funcional 

de apropriação e utilização dos bens, mas, principalmente, com propósitos 

simbólicos que refletem, a partir desta interação, uma infinidade de motivações, 

valores e percepções que podem ser compartilhados ou não com o mundo externo. 

O consumo é usado simbolicamente tanto para criar e manter a individualidade 

como para localizar as pessoas na sociedade, pois esses significados carregados 

pelos bens podem ter caráter idiossincrático ou compartilhado com os demais. 

Ainda, segundo Barbosa (2004, p. 7) “Sociedade de consumo é um dos inúmeros 

rótulos utilizados por intelectuais, acadêmicos, jornalistas e profissionais de 

marketing para se referir à sociedade contemporânea”. 

 

Canclini (1999) descreve o consumo como o conjunto de processos socioculturais 

nos quais se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Já para Zukin e 

Maguire (2004) o consumo é um processo social, cultural e econômico de escolha 

dos bens. Trata-se de um campo institucional, um conjunto de instituições 

econômicas e culturais interconectadas, centradas na produção de commodities, 

destinadas a demandas individuais. 
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Diante de tantas possibilidades, o consumo tornou-se um campo de investigação 

complexo, que engloba várias atividades, atores e um conjunto de bens e serviços 

que não se restringem necessariamente aos providos sob forma de mercadorias, 

embora a maioria dos autores tenha propensão para enfocar em suas análises bens 

adquiridos no mercado (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). 

 

Nesse contexto atual da sociedade de consumo, vários grupos de consumidores se 

formam, fazendo com que suas escolhas tenham um sentido simbólico próprio, 

compreendido e compartilhado por seus seguidores. Um grupo de consumidores 

que, nas últimas décadas, vem despertando o interesse dos mais variados tipos de 

empresas, é o consumidor infantojuvenil. As crianças e adolescentes estão 

desempenhando um papel na sociedade de consumo que muito interessa à 

indústria, ávida por conquistar e fidelizar esses clientes, desde cedo. 

 

Apesar de – Consumo Infantil – ser o termo técnico utilizado por estudiosos desse 

campo de pesquisa (o consumo), gostaríamos de esclarecer que o público da revista 

em quadrinhos “Turma da Mônica Jovem”, objeto de estudo em questão, é formado 

por crianças e adolescentes, segundo definição aceita pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no Brasil. Neste, a Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa de 

até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 

a 18 anos de idade (artigo 2). Embora TMJ seja indicada para maiores de 10 anos, 

ficou constatado, por meio da pesquisa pré-teste realizada e por outros dados 

informais (conversa com pais, pesquisa em bancas), que os leitores da revista 

possuem entre nove e dezesseis anos, em média. A maioria deles está, exatamente, 

no período de transição entre essas duas fases de desenvolvimento. Assim, 

usaremos o termo Consumo Infantil, por convenção acadêmica, para tratar desse 

público infantojuvenil descrito. 

 
Além da Indústria, o estudo sobre esse consumidor também acaba despertando o 

interesse da academia. As primeiras pesquisas sobre o consumo infantil datam da 

década de 1950, quando alguns estudos isolados foram publicados sobre lealdade 

das marcas e consumo conspícuo. Um reconhecimento adicional das crianças como 

consumidores veio na década de 60, quando pesquisadores estudaram a 

compreensão das mesmas sobre as funções do marketing e das vendas, e sua 
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influência nas decisões dos pais. Esses artigos foram muito importantes no sentido 

de introduzir o assunto, apresentando métodos empíricos e informações específicas 

sobre as crianças (JOHN, 1999). 

 

Segundo McNeal (2007), alguns elementos que fomentam o poder das crianças e 

adolescentes como consumidores são: a entrada da mulher no mercado de trabalho 

e consequente aumento da renda familiar; diminuição do índice de fertilidade, 

havendo mais dinheiro para gastar com os filhos; o retardamento na decisão de ter 

filhos, quando a situação financeira da família já está mais estabelecida e o desejo 

de ter filhos é maior; lares separados e aumento de enteados, que acabam 

recebendo dinheiro de ambas as famílias; famílias de mães ou pais solteiros, em 

que os filhos passam a participar, mais cedo, do processo de consumo, para ajudar 

em casa; a importância dos avós na criação e provimento das necessidades 

financeiras dos netos; o crescimento do fator culpa, devido à falta de tempo dos 

pais; preocupação dos pais em relação ao futuro das crianças, uma vez que não 

podem mais contar somente com o Governo para prover necessidades elementares 

dos filhos.  

 

Nesse mesmo raciocínio, Salgado (2008, p. 91) afirma que são dilemas do mundo 

contemporâneo: 

 

(...) crianças como consumidoras incessantes que cobram dos pais o pronto 
atendimento aos seus apelos; crianças autônomas que, desde muito cedo, 
assumem tarefas domésticas e trabalham, contribuindo muitas vezes para o 
sustento da família; crianças que tomam iniciativas importantes na vida e 
driblam os problemas cotidianos, prescindindo da presença adulta; crianças 
que cumprem obrigações e tarefas diárias, motivadas por aspirações que 
provêm muito mais dos adultos do que delas próprias, como é o caso 
daquelas que, ainda muito pequenas, se deparam com agendas lotadas de 
atividades destinadas à formação de um adulto bem-sucedido e 
empreendedor no futuro, com vistas aos apelos de visibilidade e 
competitividade da sociedade de consumo. 

 

 

O período que vai do nascimento à adolescência traz um desenvolvimento dramático 

do funcionamento cognitivo e maturidade social. As crianças desenvolvem 

habilidades além da percepção aparente, pensando de forma mais abstrata sobre o 

meio em que vivem, adquirindo informações e processando maneiras de organizar o 

que aprendem sobre esse meio, e desenvolvendo um grande entendimento das 
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relações interpessoais, o que os permite ver o mundo sob múltiplas perspectivas. O 

desenvolvimento cognitivo e social, nesse período, fornece um pano de fundo para o 

crescimento da sofisticação que as crianças exibem em entender e desempenhar o 

papel de consumidor. Essas habilidades facilitam o processo de avaliação de 

produtos, comparando-os entre as alternativas disponíveis, e comprando o produto 

escolhido no ponto de venda (JOHN, 1999). 

 

Segundo a autora, uma das mais conhecidas teorias para a caracterização das 

mudanças nas habilidades cognitivas básicas é a Teoria do Desenvolvimento 

Cognitivo de Piaget. O autor propõe quatro estágios para o desenvolvimento 

cognitivo: sensório-motor (do nascimento aos dois anos), pré-operacional (dos dois 

aos seis anos), operatório concreto (dos sete aos onze anos) e operatório formal 

(dos doze anos até a idade adulta). No estágio sensório-motor, a criança busca 

adquirir controle motor e aprender sobre os objetos que a rodeiam. No estágio pré-

operacional, as características observáveis mais importantes são: a inteligência 

simbólica; o pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico; a centralização; a confusão 

entre aparência e realidade; a ausência da noção de reversibilidade; o raciocínio 

transdutivo; a característica do animismo (vida a seres inanimados). No estágio 

operatório concreto, a criança começa a lidar com conceitos como os números e 

relações.  

 

Nesse estágio, a criança busca aceitação entre seus pares (vizinhos, colegas de 

escola, familiares), se perguntando se é popular, inteligente ou atrativa. Diferente 

das crianças da faixa etária inferior, que preferem brincar sozinhas, as crianças de 

sete a onze anos buscam a inserção no grupo, a aceitação do outro (VELOSO; 

HILDEBRAND; CAMPOMAR, 2012). 

 

No estágio operatório formal, o adolescente começa a raciocinar lógica e 

sistematicamente. As deduções lógicas podem ser feitas sem o apoio de objetos 

concretos (JOHN, 1999).  

 

Sobre esse estágio final, McNeal (2007) afirma que, a partir dos 11 anos de idade 

até os 15, o adolescente vai receber as últimas ferramentas mentais necessárias 

para se desenvolverem, ao longo de toda a vida (nos demais anos, apenas o 
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conteúdo muda, porém nenhuma estrutura mental emerge após isso). Assim, 

aprendem a utilizar o pensamento operacional formal para analisar o futuro, o 

abstrato, o hipotético. Relacionando este estágio com o desenvolvimento do 

adolescente como consumidor, é nesse período que, por exemplo, um adolescente 

de 12 anos planeja uma poupança que lhe permitirá comprar um produto desejado, 

como uma mochila ou um vídeo game.  

 

Entendemos que essa é uma visão da psicologia do desenvolvimento que pode, 

muitas vezes, parecer muito fechada, desconsiderando fatores sociais e 

interacionais que também estão presentes nessa fase do desenvolvimento da 

criança/adolescente.  

 

À medida que os adolescentes avançam nesse estágio, eles são capazes de usar 

sua imaginação para pensar sobre profissões, ir para a faculdade ou para o serviço 

militar.  

Ter esses ”pensamentos sobre pensamentos” permite aos jovens 
construir um repertório de resultados sobre suas ações e ideias. 
Seus anos de experiência com objetos físicos sociais, em seu 
ambiente sempre em expansão, fornece a eles um pensar científico. 
Eles realmente pensam que podem lidar com o futuro, que têm um 
entendimento melhor sobre isso do que de fato têm, até melhor que 
seus pais (MCNEAL, 2007, p. 141, tradução nossa). 

 

Enquanto consumidora, a criança, entre cinco e sete anos, experimenta as primeiras 

impressões como consumidor independente. Algumas vezes, vão às lojas sozinhas 

(estabelecimentos próximos de casa, como padarias, supermercados, lanchonetes 

da escola) e compram itens destinados à própria satisfação (biscoitos, doces, 

refrigerantes) e para a casa (leite, pão) (MCNEAL, 2007). 

 

Em relação ao desenvolvimento de produtos para crianças entre oito e doze anos, 

Veloso, Hildebrand e Campomar (2012) afirmam que, nessa fase, produtos 

colecionáveis, programas televisivos e filmes de ação e comédia, produtos 

relacionados a esportes e publicações que apresentam modelos a serem seguidos, 

como TMJ, têm grande preferência do público.  
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Para McNeal (2007), a criança faz parte do mercado primário (consumidora), do 

mercado de influência (influência direta e indireta no comportamento dos outros) e 

do mercado futuro (como consumidora futura). 

 

Em pesquisa realizada por Santos et. al (2008) sobre o modelo de tomada de 

decisão do consumidor infantil, dados sobre a ida ao supermercado apontam que a 

maioria das crianças entrevistadas gosta de acompanhar os pais nas compras e já 

mostram suas preferências, principalmente por produtos com brindes e brinquedos. 

Na mesma pesquisa, ao serem questionadas sobre sua relação com “marcas”, a 

maior parte das crianças afirmou ter conhecimento sobre o que é uma marca, tendo 

citado, com maior frequência, marcas dos seus produtos favoritos, como Polly, 

Barbie, Rebeldes (para meninas), Hot Wheels, Relâmpago McQueen / Carros (para 

meninos), além do xampu Crescidinhos e dos refrigerantes Guaraná e Coca-Cola. 

Ainda, percebe-se um grande poder de influência da televisão sobre esses 

consumidores, sendo que 91% dos entrevistados comentaram assistir às 

propagandas, ficando evidente que a televisão funciona como fonte de informação 

para a decisão de escolha das crianças, principalmente em relação aos brinquedos.  

 

Wolfman (2005) afirma que é sempre uma surpresa começar a trabalhar com 

crianças. No começo, elas parecem tão jovens e inocentes, mas acabam por 

demonstrar serem extremamente conscientes da influência da mídia. A autora afirma 

que crianças menores de oito anos possuem hobbies como brincar de DJ (disc 

jokey) e baixam músicas que, a princípio, parecem ser destinadas apenas aos 

adolescentes. As crianças são bastante conscientes sobre as marcas que vestem e 

sobre o que essas marcas dizem sobre eles, como indivíduos. Elas são capazes de 

se compararem às outras não só fisicamente, como também pelos bens que 

possuem. Essa tendência pode ser uma das evidências para o aumento atual de 

doenças relacionadas a esses pequenos indivíduos, como distúrbios alimentares. 

Isso porque as crianças estão crescendo em um mundo adulto de consumismo e, 

com três ou quatro anos, já são capazes de ter preferências de marca. Sua 

exposição à propaganda, por meio de uma infinidade, ainda crescente, de canais 

televisivos, faz com que eles possam identificar as diferenças entre o conteúdo 

editorial e os anúncios comerciais, por volta dos sete anos. As crianças de hoje não 
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só determinam escolhas de consumo entre os membros de sua própria geração, 

como também influenciam seus pais.  

 

Geralmente, a partir dos cinco ou seis anos, a criança passa a ter uma renda própria 

(mesada), o que a faz um consumidor de maneira mais direta. Essa mesada tem 

relevância financeira crescente no mercado de consumo infantil. Ela tende a 

aumentar com a idade da criança, uma vez que os pais entendem que os filhos já 

possuem algum nível de autonomia e necessidades próprias. Segundo Veloso, 

Hildebrand e Campomar (2012), o valor é ligeiramente superior para as meninas, o 

que pode indicar a atenção dos pais ao amadurecimento mais precoce do sexo 

feminino.  

 

Também é costume da geração atual receber dinheiro como presente em datas 

especiais (Dia das Crianças, aniversário, Natal), sendo que esse item é o segundo 

preferido no ranking da pesquisa Kids Experts Cartoon Network (ALANA, acesso em 

29 abril 2014). Em primeiro lugar, na lista, estão os gadgets eletrônicos como MP3, 

MP4, iPod e videogames. A pesquisa, realizada em 2006, provavelmente traria, se 

feita atualmente (2014), os produtos smartphones e tablets como primeiro ou 

segundo lugar da lista dessas crianças. 

 

O desenvolvimento tecnológico, típico da sociedade contemporânea, vem 

provocando transformações, no mercado de consumo de mídia e, uma das 

repercussões mais significativas é a possibilidade de as crianças acessarem, mais 

facilmente, a internet. Nesse contexto, o consumo de tablets e smartphones 

desempenham o papel de auxiliar essas crianças a demonstrarem suas habilidades, 

explorar identidades e sociabilizar com maior amplitude. “De forma lenta, porém 

contínua, esses aparelhos estão substituindo a televisão como “babá eletrônica”. É 

cada vez mais comum encontrar crianças circulando pela cidade com um tablet” 

(VELOSO; HILDEBRAND; CAMPOMAR, 2012, p. 15). 

 

Para Young (2004), o entendimento próprio das crianças em relação ao outro, sua 

psicologia leiga, estende ao que eles vestem ou consomem. Assim, nos meados da 

infância, as crianças sabem que tipo de garoto ou garota veste determinada marca 

de calça jeans ou anda em uma bicicleta específica. Eles compreendem o 
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simbolismo do consumo e isso se torna parte integral de suas identidades individuais 

e grupais. Segundo o autor, as crianças são sensíveis a mudanças de identidades, à 

medida que crescem e que veem a adolescência retratada, principalmente pela 

mídia da cultura ocidental, como uma época de prazeres e de atrativos. Essas 

crianças, frequentemente, aspiram a serem mais velhas e gostam de desempenhar 

papéis que propiciem a satisfação desse sentimento. Então, se o marketing, a 

promoção e a propaganda desses bens e serviços de marca são parte dessa 

cultura, assim, os adolescentes desejam um pedaço dessa ação.  

 
As crianças começam a internalizar as características simbólicas das marcas 
a partir da entrada na etapa operacional concreta (dos 7-8 anos em diante), e 
esse processo se completa por volta dos 12 anos. A partir desse momento, a 
empresa que visa o segmento infantil, pode criar marcas, propagandas e 
personagens mais sofisticados (...) (VELOSO; HILDEBRAND; CAMPOMAR, 
2012, p. 119). 
 

Um exemplo de como o consumo tem sido tratado na mídia direcionada ao público 

infantojuvenil, pode ser encontrado no estudo realizado por Pirola (2006). Em 

análise das vinhetas do desenho animado “Três Espiãs Demais”, a autora identifica 

no discurso do mesmo que “ao projetar uma actorialização com sujeitos elegantes e 

famosos, (...) que seus principais valores se resumem em compras nos shoppings, 

constatamos que o enunciador (...) instaura sujeitos do TER em detrimento de 

sujeitos do SER” (PIROLA, 2006, p. 103). Ainda, a pesquisadora afirma que as 

“armas” utilizadas pelas espiãs para alcançar suas missões, são botas, batons, 

coletes, espelhos, etc. A própria letra do jingle de abertura do desenho é uma pista dos 

valores de consumo disseminados pelo mesmo,  

    
Estamos prontas / pra qualquer missão enfrentar / E vamos encarar 
Mas toda vez que entramos no shopping / queremos comprar 
Elegantes, famosas / Das missões desvendamos a trama 
Sempre espertas, corajosas, / De três espiãs conquistamos a fama 
E é pra já / Vamos lá / Girem nosso programa. (PIROLA, 2006, p. 90-91) 

   

O consumo de produtos (no sentido geral do termo, ou seja, produtos como bens, 

serviços, ideias, lugares, etc.), está intimamente relacionado à questão da identidade 

do sujeito. Entre os adolescentes, as possibilidades que esses símbolos de consumo 

carregam são ainda mais pertinentes. Isso porque eles vivem uma fase de 

questionamentos, incertezas e descobertas que favorece o ato de atribuir aos 

produtos meios de afirmar suas identidades, buscando diferenciação social. Assim, 

dentre as identidades construídas por adolescentes, nessa fase da vida, uma delas 
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é a de consumidor. Isso porque, na sociedade contemporânea, a sociedade de 

consumo tratada nesta pesquisa, “ser” e “ter” são conceitos intimamente 

relacionados para os sujeitos da mesma. 

 

Muitas das experiências vivenciadas, na adolescência, estabelecem padrões de 

comportamento que são mantidos por toda a vida do sujeito, incluindo, assim, os 

comportamentos de consumo. 

 

Segundo Santos e Fernandes (2011), o que representa a adolescência são as 

importantes transformações, sejam elas físicas, psicológicas ou sociais, típicas 

desse período. Para os autores, a ideia de transitoriedade não deve ser interpretada 

como sinônimo de menor importância.  

 
   A adolescência é um período crucial do desenvolvimento do ser humano 
   porque, além de todo o conjunto de modificações que a caracterizam, é 
   nessa etapa que se estabelecem modelos de condutas responsáveis não 
   só pela saúde presente do jovem, mas também por suas perspectivas de 
   futuro como adulto (SANTOS; FERNANDES, 2011, p. 175). 

 

Rocha e Pereira (2009) afirmam que, ao contrário do que pensou Bourdie, em 

algumas esferas da sociedade, a adolescência parece estar dentro e, mais ainda, no 

controle do jogo, visto a importância que diversos mercados, como o da moda, o do 

entretenimento e o da tecnologia, conferem a esse público, objeto de estudos, 

investimentos e esforços diversos para sua compreensão.  

 

Na pesquisa realizada pelos autores (2009, p. 41) foram ouvidos adultos 

especialistas na área, bem como os próprios adolescentes, a fim de captar a 

realidade por meio do discurso nativo, deles por eles mesmos. O estudo realizado 

com os especialistas levantou nove valores que, na visão deles, permeiam o 

universo adolescente: “afetividade, autenticidade, descompromisso, gregarismo, 

insegurança, liberdade, poder, premência e questionamento”. Ainda, os mesmos 

valores despontaram no discurso dos adolescentes, confirmando tanto a percepção 

dos especialistas, quanto a amplitude do conhecimento que possuem do universo 

teen. 
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Segundo Canela (2008), a juventude atual é aquela cujas identidades vêm 

assumindo rostos que escondem tanto sua “autoimagem” quanto a “imagem do 

outro”, em um mundo globalizado que, embora nos pareça unificado, conduz nosso 

sensório a experimentar relações multifacetadas, fragmentadas por espaços e 

tempos, em que nos constituímos, por culturas híbridas, transculturalidades 

mediadas pelos meios de comunicação de massa, rompendo ou corrompendo 

fronteiras cronológicas, temporais e espaciais. 

 

Como a televisão, as revistas em quadrinho são produtos consumidos por crianças e 

adolescentes e, por meio de suas mensagens, disseminam valores, influenciando 

atitudes e comportamentos. Nesse sentido, uma análise crítica do discurso 

produzido e vendido por esses produtos é de grande relevância para os estudos da 

educação. 

 

1.3.2 Semiótica e análise de HQ 

 

A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar o que o 

texto diz e como ele faz para dizer o que diz. Nesse sentido, é importante, para que 

se possa caracterizar, mesmo que sinteticamente, uma teoria semiótica, determinar, 

em primeiro lugar, o que é o texto (BARROS, 2002). Um texto define-se de duas 

formas complementares: pela organização ou estruturação que faz dele um “todo de 

sentido”, como objeto da comunicação que se estabelece entre um destinador e um 

destinatário. A primeira concepção, como objeto de significação, faz com que seu 

estudo se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o 

estruturam, que o tecem como um “todo de sentido”. A esse tipo de descrição tem-

se atribuído o nome de análise interna ou estrutural do texto. “Diferentes teorias 

voltam-se para essa análise do texto, a partir de princípios e com métodos e 

técnicas diferentes. A semiótica é uma delas” (BARROS, 2002, p. 7). 

 

Segundo a autora, a segunda caracterização o toma como objeto de comunicação 

entre dois sujeitos. Dessa forma, o texto encontra seu lugar entre os objetos 

culturais, inserido numa sociedade e determinado por formações ideológicas 

específicas. Assim, o texto precisa ser analisado em relação ao contexto sócio-

histórico que o envolve e que, em última instância, lhe atribui sentido. Teorias 
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diversas têm também procurado examinar o texto desse ponto de vista, cumprindo o 

que se costuma denominar análise externa do texto.  

 

Um texto ou suas partes são analisáveis em dependências da mesma natureza. Os 

princípios da análise glossemática não se aplicam somente às unidades contidas 

nas frases, mas também às unidades trans-frásticas. Assim, cada um dos fatos 

formais, por exemplo, o sincretismo, estabelecidos na teoria, ocorrem em todos os 

níveis de análise (HJELMSLEV, 1975 apud FIORIN, 2009). Greimas, como fundador 

da semiótica, interessou-se exatamente pela estrutura do texto e não das frases, 

ocupando-se em estabelecer as funções de nível trans-frástico organizadoras do 

conteúdo do texto (FIORIN, 2009). Segundo o autor, Greimas estabelece dois tipos 

de sincretismo em semiótica sendo que o primeiro é definido tal como o entende 

Hjelmslev (1979, p. 374 apud FIORIN, 2009, p. 30): 

 
É o procedimento (ou seu resultado), que consiste em estabelecer por 
superposição uma relação entre dois (ou vários) termos ou categorias 
heterogêneas, recobrindo-os com a ajuda de uma grandeza semiótica (ou 
linguística) que os reúne. 

 

O segundo tipo é o das chamadas semióticas sincréticas – como a ópera ou o 

cinema – que utilizam várias linguagens de manifestação. Segundo Hjelmslev (1975, 

apud FIORIN, 2009), a definição de Greimas é imprecisa, o que leva vários 

semioticistas a afirmar que essa definição não se relaciona com a problemática do 

sincretismo, examinada por Hjelmslev. Porém, essa é uma posição equivocada. 

Jean-Marie Floch tenta precisar melhor o que são as semióticas sincréticas, no 

segundo tomo do Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (1986, 

apud FIORIN, 2009). Floch começa por examinar a definição de Greimas e Courtes 

(1986, p. 217 apud FIORIN, 2009, p. 33): “as semióticas sincréticas (no sentido de 

semióticas-objeto, isto é, grandezas manifestadas que se dão a conhecer) 

caracterizam-se pelo emprego de várias linguagens de manifestação”. 

 

São exemplos de linguagem sincrética os quadrinhos, as novelas, os jornais 

televisivos. Fiorin (2009) afirma que, de acordo com Floch, essa abordagem 

apresenta, primeiramente, o problema da tipologia das linguagens que a pluralidade 

de manifestação traz. Não há consenso para estabelecer essa tipologia: alguns 

consideram a natureza do signo determinada a partir de sua relação com o referente 
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e, assim, classificam as linguagens em icônicas, indiciais e simbólicas; outros levam 

em conta os canais sensoriais de sua transmissão e dividem as linguagens em 

visuais, táteis, olfativas, auditivas e gustativas: outros, ainda, têm como fundamento 

a substância dos significantes e distribuem as linguagens em sonoras verbais, 

sonoras não-verbais, gestuais etc. Outros, como Hjelmslev, analisam o grau de 

cientificidade e o número de planos dessas semióticas.      

 

O mesmo autor afirma que a diferença entre uma linguagem semiótica e outra não 

semiótica não está no fato de serem interpretáveis, de ser possível atribuir-lhes um 

sentido de conteúdo. Uma semiótica deve operar com dois planos: da expressão e 

do conteúdo. Quando se opera com dois planos, os mesmos não são conformes um 

ao outro. Se um funtivo de outro plano contrai uma relação unívoca com um funtivo 

de outro plano e vice-versa, eles são conformes e, por isso, não se configura como 

uma linguagem semiótica. 

 
Por exemplo, o funtivo da expressão “foice e martelo cruzados” relaciona-se 
de maneira unívoca ao funtivo do conteúdo “comunismo” e vice-versa. Nesse 
caso, o princípio da simplicidade determina que um único plano é suficiente 
para operar. Estamos em presença de sistemas de símbolos e não de 
semióticas (FIORIN, 2009, p. 34) 

 
Para haver semiótica, é preciso que os funtivos sejam não conformes. Assim, um 

dado funtivo do conteúdo não se relaciona necessariamente a um dado funtivo da 

expressão e, então, eles são não conformes. A verificação da existência da não 

conformidade dos funtivos, ou seja, a existência de dois planos é chamada prova do 

derivado. Juntamente com a prova da comutação (troca de um funtivo de um plano 

com a consequente troca de funtivo no outro), a prova do derivado decide se um 

objeto é ou não uma semiótica. 

 

Landowski (2004), em artigo publicado em “Galáxia”, chama a atenção para o papel 

da semiótica na análise de imagens. Para o autor, a sociossemiótica abandona um 

pouco seu objeto empírico original, o discurso stricto sensu, buscando responder a 

certas evoluções que afetam as modalidades da construção do sentido no cotidiano. 

Assim, quer se trate das relações dos sujeitos com os acontecimentos, com as 

coisas, das relações interpessoais ou, ainda, das intrapessoais, praticamente todas 

as relações dos sujeitos com a realidade se definem, atualmente, pela intermediação 

de imagens difundidas e primeiramente recolhidas, fabricadas ou, ao menos, 
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formatadas pelas mídias. “A imagem tornou-se não somente onipresente, (...), mas 

ela passa, sobretudo, a exercer um papel essencial no plano social e até mesmo 

político como meio de formação de um consenso difuso sobre a própria construção 

dos fatos e a definição de valores” (LANDOWSKI, 2004, p. 32). Passando pela 

publicidade comercial à comunicação política, essa espetacularização generalizada 

não pode ter a pretensão, por si mesma, de propiciar uma compreensão melhor do 

mundo (bem como explicá-lo, criticá-lo ou reformá-lo), ela se dedica, por outro lado, 

a “fazer vê-lo”, e, ainda, a fazer vê-lo, supostamente, “tal como ele é”. 

 

Nesse contexto, a HQ, gênero textual enquadrado no discurso midiático, supõe, 

como condição necessária, uma composição textual organizada segundo o 

sincretismo entre as linguagens verbal e visual. Com o sincretismo, a predominância 

do tipo textual narrativo compõe a especificidade de gênero. Deste modo, o suporte 

textual será, entre outros, o elemento desencadeador de variações, o que configura 

a HQ como gênero de maleabilidade temática e estilística. “Mais tolerante do que um 

gênero rígido como uma bula de remédio ou uma lista telefônica, a HQ se flexibiliza 

segundo a variação de suporte, elemento entendido como determinante do conteúdo 

e não exterior a ele” (DISCINI, 2009, p. 185). 

 

Segundo a autora, uma HQ pode ser considerada como representante de uma 

prática social própria à comunicação em massa e, apesar de obedecer a regras 

básicas de formatação, apresenta cenografias variadas, ou seja, situações de 

enunciação diversas, uma vez que são depreendidas da diversidade temática e 

estilística. A HQ critica costumes por meio do humor, como nas tiras jornalísticas. Já 

as revistas apresentam, entre outras temáticas, aventuras protagonizadas por heróis 

de competência sobre-humana, o que sustenta os poderes e saberes maximizados 

de salvadores da humanidade. Nas tiras, o efeito de humor cria um mundo ao revés; 

nas histórias narradas em torno de peripécias heróicas, a espera angustiante para 

que o bem vença o mal cria o efeito de suspense. 

 
Na épica quadrinista, as oposições categoriais da forma da expressão 
sustentam o modo próprio e variado da substancializarão de volumes e cores, 
que se juntam à variada grafia de palavras e à variada extensão das falas. Da 
reprodução entre visual e verbal resulta a saturação figurativa apropriada a 
uma iconicidade hiperbólica (...) (DISCINI, 2009, p. 196). 
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Discini (2009) afirma que “Jean-Marie Floch, na introdução à leitura de Tintin au 

Tibet, uma novela gráfica” (1997, p.6, apud DISCINI, 2009, p. 201), chama a atenção 

para o fato de que investigações feitas por ele sobre obras sincréticas, dentre elas 

filmes, óperas e HQ, confirmaram a ideia, há muito sustentada por semioticistas, de 

que é inútil estudar separadamente o texto verbal e a imagem, sob a justificativa de 

que eles representariam códigos diferentes. O autor vai além ao afirmar que tais 

estudos o convenceram de que é necessário sempre começar por considerar uma 

obra [sincrética] na sua totalidade. 

 

A análise das aventuras de Tintin realizada por Floch (2002, apud TEIXEIRA, 2009) 

parte de dois princípios que ele associa à leitura semiótica de qualquer texto: 1) a 

concepção do objeto analisado como um todo de significação que tem uma 

organização interna; 2) a atenção à significação contextual de cada unidade ou de 

cada figura considerada, isto é, ao sentido atualizado pelo contexto. Com a definição 

de princípios e a explicação de uma metodologia, o autor afirma a relevância de uma 

construção teórica que fundamente a análise. Somente dessa forma a leitura não 

representa apenas uma interpretação pessoal, mas uma interpretação a ser 

compartilhada e, portanto, discutida. A análise do semioticista francês identifica, na 

HQ, um estoque limitado de figuras, cenas e motivos, em grande parte já utilizado 

em outras aventuras do mesmo personagem. Com isso, percebe linhas de força que 

atravessam as aventuras de Tintin. Essa rede figurativa funda uma figuratividade 

regida por um sistema semissimbólico, por meio do qual se identificam códigos 

regulados por fenômenos semióticos de conexão e conversão. 

 

O quadrinho, narrativa gráfico-visual, existe como prática significante no interior dos 

discursos artísticos. Sua especificidade, por ser uma linguagem carregada de bens 

simbólicos e/ou de elementos gráficos, implica uma história que tem início no século 

XIX (CIRNE, 1982). Segundo o autor, o compromisso (estético) com a realidade 

(social), nos bons autores, filtra-se por meio do imaginário, da fantasia, da pesquisa, 

da poesia. O desenho passa a ser o sonho gráfico pensando/trabalhado para a 

narrativa visual dos quadrinhos. Entretanto, mesmo como sonho e fantasia, o 

quadrinho existe econômica, ideológica e politicamente.  
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Sobre a especificidade das histórias em quadrinho e sua relação com as análises 

semióticas, Cirne (1982, p. 18) propõe que “embora menos do que no cinema, a 

linguagem quadrinizada resulta da soma de diversos códigos (o desenho, a “fala” 

dos personagens, a articulação das imagens na página ou na tira etc.)”. Ainda, “f) o 

discurso quadrinizado deve ser entendido como uma prática significante e, mais 

ainda, como uma prática social que se relaciona com o processo histórico e o projeto 

político de uma dada sociedade”. 

 

Para a semiótica, esses “diversos códigos”, citados por Cirne (1982, p. 18) estão 

relacionados com o sincretismo das linguagens. Oliveira (2009) afirma que a maioria 

das abordagens de HQ, filme, peça de teatro, anúncio publicitário, livro infantil, 

jornal, revista, etc. têm a sua significação construída ignorando-se o fato de que 

esses objetos diversos são formados por mais de um sistema, portanto, como 

objetos sincréticos.  

 

Um dos motivos desse procedimento metodológico deve-se à ênfase das análises 

centradas no plano do conteúdo, com enfoque no discurso. Essas não consideram 

que todo conteúdo só é manifesto por uma expressão e que o ir e vir entre 

expressão e conteúdo aumenta o entendimento dos efeitos de sentido produzidos, 

“na medida em que esse livre trânsito entre os dois planos segue o percurso das 

homologações interplanos, que explicam os tipos de semioses dos chamados 

sistemas biplanares” (OLIVEIRA, 2009, p. 80). 

 
Assim remodelados, os traços e as regras em uma grandeza semiótica 
sincrética, essa reunião opera em articulação com outras grandezas 
semióticas sincretizadas para montar uma totalidade partitiva pela reunião 
estruturada. As particularidades do arranjo da expressão sincrética estão, 
pois, na diferenciação dos traços e regras para que os sistemas articulados 
coatuem em regimes de coexistência, copresença (OLIVEIRA, 2009, p. 81). 

 

A autora afirma que os usos de sistemas em um objeto sincrético firmam, então, 

novas correlações intersistêmicas, mostrando a complexidade das relações entre os 

mesmos. O visual se articula com o espacial, com o verbal fônico e gráfico, o sonoro 

ambiental, o musical, o cinético, o gestual, o corporal, por exemplo. As formas de 

articulações possibilitam depreender como essa plástica sincrética tem um modo de 

operar distinto, que produz efeitos de sentido também específicos à expressão 
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sincrética que precisam ser tomados nas especificidades de sua apreensão e 

processamento do sentido.  

 

Uma vez que as semióticas sincréticas formam seu plano da expressão a partir de 

elementos de diversas semióticas, na reunião em figuras da expressão, essa 

heterogeneidade intersistêmica é neutralizada pela atuação dos mecanismos que 

configuram a sua homogeneidade. Por meio desses, a plástica da expressão 

sincrética torna-se homologável à homogeneidade do plano do conteúdo. Assim, 

quando as partes do todo são concebidas no balanceamento de uma coexistência 

dinâmica que determina a reunião que as fazem atuar em sincretismo, deve-se 

estudá-las enquanto totalidades significantes e não de outro modo (OLIVEIRA, 

2009). Segundo a autora, a plástica sincrética não segue, a princípio, um 

ordenamento fixo e moldado. As possibilidades de ordenação não estão fechadas 

nas convenções dos sistemas simbólicos e podem surgir de novos usos, 

imprevisíveis, assim como da mutação das regras composicionais sincréticas 

instaladas. 

 

Sobre o trabalho de Maurício de Sousa, autor do objeto de estudo em questão, Cirne 

(1982) afirma que o mundo humorístico-quadrinizante do escritor paulista começa a 

se formar em 1959 com o lançamento de Bidu e Franjinha, prosseguindo nos anos 

60 com Cebolinha, Piteco, Cascão, Horácio, Chico Bento, Astronauta, Penadinho, 

Mônica, Jotalhão, Raposão, Papa-Capim, Tina e outros conhecidos nossos. Nos 

anos 70, Bugu, o Louco e Pelezinho aumentam o número de personagens de 

Maurício, que já foi considerado o “Walt Disney brasileiro” (CIRNE, 1982, p. 81). 

Profissionalmente, é o autor brasileiro de maior evidência, cujos quadrinhos atingem 

diversos países do mundo.  
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Esta é uma história sobre preconceito e 

intolerância, com bandidos e mocinhos reais. 

 

Gonçalo Junior 
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2. DE VILÃO A HERÓI: MARCOS HISTÓRICOS DA RELAÇÃO QUADRINHOS 

E EDUCAÇÃO. 

 
A relação existente entre educação e história em quadrinhos, no século XXI, nem 

sempre foi amistosa. Desde a primeira publicação de quadrinhos, nos meios de 

comunicação de massa americanos, no final do século XIX, muitos caminhos 

tiveram que ser percorridos para que autores/artistas da área, bem como suas 

histórias, alcançassem o reconhecimento e a apreciação por que lutavam. 

Praticamente, metade do século XX foi marcada por um clima de preconceito e 

perseguição às HQ, sendo inadmissível sua entrada (inclusive como forma de 

entretenimento) na escola e, muito menos, sua utilização em sala de aula. Apesar 

das grandes mudanças ocorridas nesse painel, a relação de “amizade” entre 

educação e HQ ainda não conquistou o status de “amor” tão desejado por autores, 

editores, educadores e pesquisadores da área. Entretanto, acontecimentos recentes 

indicam que falta pouco para que isso ocorra. 

 

Nesse contexto, o objetivo deste capítulo é mapear os principais marcos históricos 

que permeiam o surgimento e desenvolvimento das HQ, no Brasil e no mundo, 

propondo um cruzamento dessas informações com períodos específicos da história 

da educação brasileira, a fim de compreender como se deu o relacionamento entre 

ambos, ou seja, como a HQ chega à escola. 

 

Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica composta por livros e artigos 

relacionados ao tema, a fim de levantar seus principais autores e obras. Muitas 

referências sobre histórias em quadrinhos datam das décadas de 70 e 80 e só 

puderam ser encontradas em sebos, por estarem com suas edições esgotadas. Na 

lista de autores nacionais pesquisados, constam Álvaro de Moya3, professor 

aposentado da Universidade de São Paulo - USP, 

jornalista, escritor, produtor, ilustrador e diretor de cinema e televisão - é 

considerado um dos grandes especialistas em histórias em quadrinhos do Brasil, 

tendo participado ativamente de movimentos importantes para o reconhecimento 

                                                

3 Autor de Shazam! (1970); História da História em Quadrinhos (1993); O Mundo de Walt Disney 
(1996); Vapt Vupt (2002); Histórias em quadrinhos no Brasil (2003); Gloria in excelsior (2004). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilustrador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diretor_de_cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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dos quadrinhos; Sonia Luyten4, professora e pesquisadora das HQ, sendo 

especialista em Mangás, no Brasil; Waldomiro Vergueiro5, bibliotecário e professor 

da Escola de Comunicação e Artes da USP, é fundador e coordenador do 

Observatório de Histórias em Quadrinhos - OHQ;  Moacy Cirne6, poeta, artista visual 

e professor-aposentado do Departamento de Comunicação Social da Universidade 

Federal Fluminense, sendo considerado um dos principais estudiosos brasileiros 

das histórias em quadrinhos; Gonçalo Junior7, jornalista, escritor e pesquisador nas 

áreas de cinema, imprensa, música e histórias em quadrinhos, dentre outros. No rol 

de pesquisadores internacionais consultados estão Will Eisner8, quadrinista 

americano, autor de vários livros sobre o assunto; Scott McCloud9, quadrinista e 

teórico americano da área dos quadrinhos; Dorfman e Mattelart, estudiosos 

da mídia, da cultura de massa e da indústria cultural, autores do clássico estudo 

Para ler o Pato Donald (WIKIPEDIA, acesso em 10 março 2013).  

 

Em relação aos estudos sobre a história da educação, foram consultadas obras 

como “História da Organização do trabalho escolar e do currículo no século XX”, de 

Rosa Fátima de Souza; “O legado Educacional do Século XX no Brasil”, de 

                                                
4 Autora de Comunicação e aculturação: a colonização holandesa no Paraná (1981); O que é 
Histórias em Quadrinhos (1985); Histórias em quadrinhos: Leitura crítica (1989); Mangá: o 
poder dos quadrinhos japoneses (2001); Cultura Pop japonesa: anime e mangá (2006). 

5 Autor de Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula (São Paulo: Editora Contexto) 
[organização]; La historieta latinoamericana. Tomo III: Brasil (Editora La Bañadera del Comic); 
Quadrinhos na Educação (São Paulo: Editora Contexto) [organização]; O Tico-Tico: Centenário da 
Primeira Revista em Quadrinhos do Brasil (2005); Muito Além dos Quadrinhos: Análises e 
Reflexões sobre a 9ª Arte (2009) [vários autores], dentre outros. 

6 Autor de A explosão criativa dos quadrinhos (1970); Para ler os quadrinhos (1972); Uma 
introdução política aos quadrinhos (1982); História e crítica dos quadrinhos brasileiros (1990); 
Quadrinhos, sedução e paixão (2000); A escrita dos quadrinhos (2006), dentre outros. 

7 É autor de 25 livros, dentre eles, A Guerra dos Gibis, que foi escolhido o melhor livro teórico sobre 
quadrinhos no Troféu HQ Mix de 2005. Iniciou a carreira de jornalista na década 
de 80 como cartunista e roteirista de HQ, além de produzir fanzines sobre o tema, como A Folha dos 
Quadrinhos (1983), Quadrinhos Magazine (1984), Livre Cativeiro (1989) e Balloon (1991). 

8 Autor de Quadrinhos e Arte Sequencial - Comics and Sequential Art (1985); Art of Will Eisner 
(1989 2nd ed, Kitchen Sink); Narrativas Gráficas - Graphic Storytelling and Visual Narrative (1996); 
Will Eisner Color Treasury (1981, Kitchen Sink); Spirit Color Album, v. 1, 2 e 3  (1981, 1983); 
dentre outros, incluindo HQ e adaptações de clássicos da literatura, como Moby Dick, Dom Quixote 
e A Princesa e o Sapo para os quadrinhos. 

9 Autor de Desvendando os Quadrinhos (1995); Reinventando os Quadrinhos (2005) e 
Desenhando Quadrinhos (2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_em_quadrinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_massa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cultural
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/2001
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Contexto
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Tico-Tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartunista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fanzines
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quadrinhos_Magazine&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Livre_Cativeiro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Balloon&action=edit&redlink=1
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Demerval Saviani e outros autores, bem como foram consultados documentos 

elaborados pelo Ministério da Educação (MEC), como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e o Programa Nacional Biblioteca na Escola. 

 

Entendendo os termos 

 

Para mergulhar no universo das HQ, é importante conhecer a diferença entre as 

linguagens gráficas mais comuns do mundo: cartuns, charges, caricaturas e tiras. 

Segundo Carvalho (2006), o cartum possui um humor universal, mais ingênuo e 

descomprometido, sendo marcado por uma certa atemporalidade. Na maioria das 

vezes, é composto por um único desenho. 

 

A charge trata-se de um desenho crítico, exagerado, que se refere a uma situação 

específica no âmbito social, cultural ou político, estando, portanto, atrelada a 

determinada época ou acontecimento. Como o cartum, geralmente é apresentada 

em um só quadro, podendo esse ser dividido em duas ou mais cenas. A caricatura 

possui, basicamente, o mesmo significado da charge: exagerar, carregar, nesse 

caso, nos traços de rostos. 

 

Por fim, as tiras de quadrinhos são histórias curtas, com início, meio e fim, em geral, 

contendo personagens fixos. “Elas representam a origem das HQ. No começo, as 

HQs eram publicadas dessa forma nos jornais, depois foram ganhando mais espaço 

e puderam ser produzidas em sequências (e histórias) mais longas” (CARVALHO, 

2006, p. 19). As tiras podem trazer um, dois ou mais quadros e exigem de seus 

autores um grande poder de síntese e concisão. 

 

Segundo McCloud (2005, p. 9), “histórias em quadrinhos são imagens pictóricas e 

outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informação e/ou 

a produzir uma resposta no espectador”. 

 

As HQ 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. Quase sempre, o resultado é uma ideia trabalhada 
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com elementos gráficos. O layout da página possui efeitos de grande impacto, 

técnicas de desenho e cores que conseguem captar a atenção do leitor.  O resultado 

é que o roteirista e o artista são desviados da disciplina da construção da narrativa e 

absorvidos pelo esforço de apresentar o produto final (EISNER, 2005). 

 

Segundo o autor, apesar da grande visibilidade e da atenção voltada ao trabalho 

artístico, a história é o componente crítico de uma HQ. É o que faz o trabalho 

perdurar. A tarefa é trazer à tona a reação do leitor por meio das imagens. No 

entanto, as histórias em quadrinhos são, ao mesmo tempo, uma forma de arte e 

literatura e, em seu processo de amadurecimento, buscam o reconhecimento como 

um meio legítimo. 

 

As histórias em quadrinhos se classificam como narrativas gráficas, ou seja, uma 

narração que usa imagens para transmitir ideias. Todas as histórias têm uma 

estrutura em comum: um início, um fim e uma linha de eventos colocados sobre uma 

estrutura que os mantém juntos. Seja um texto, um filme ou HQ, o esqueleto é o 

mesmo. O estilo e a maneira de se contar pode ser influenciado pelo meio, mas a 

história em si não muda (EISNER, 2005). 

 

Assim, o quadrinho existe como prática significante no interior dos discursos 

artísticos, como uma linguagem carregada de bens simbólicos e/ou de elementos 

gráficos (CIRNE, 1982). Segundo o autor, o compromisso (estético) com a realidade 

(social), nos bons autores, filtra-se por meio do imaginário, da fantasia, da pesquisa, 

da poesia. O desenho passa a ser o sonho gráfico pensado/trabalhado para a 

narrativa visual dos quadrinhos. Entretanto, mesmo como sonho e fantasia, a HQ 

existe econômica, ideológica e politicamente.  

 

2.1 HISTÓRIA DOS QUADRINHOS 

 

Mesmo tendo seu marco inicial, na virada do século XIX, as raízes das HQ podem 

ser encontradas nas pinturas rupestres, quando o homem utilizava imagens 

sequenciais para representar o movimento ou narrar um acontecimento, por 

exemplo, suas aventuras em caçadas. Ainda, são precursores das HQ as cenas de 

batalhas, momentos históricos, retratos de personalidades, registrados na forma de 
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pinturas, tapeçarias, inscrições em monumentos, dentre outros. Um dos exemplos 

mais populares, constantemente reproduzido em igrejas católicas, é a sequência de 

mais de uma dezena de quadros contando a Paixão de Cristo (GUIMARÃES, 2001). 

 

McCloud (2005) afirma que também são exemplos de quadrinhos uma peça da 

História Épica contida num manuscrito em imagem pré-colombiano, descoberto por 

Cortés, por volta de 1519, que contava a história do herói político e militar 8 Cervos 

Garras de Tigre. Também é considerado um precursor do quadrinho moderno a 

Tapeçaria de Bayeux, uma peça de 70 metros que detalha a conquista Normanda da 

Inglaterra, iniciada em 1066. 

 

O autor não sabe, de forma exata, a data de início dos quadrinhos, porém aponta 

indícios como a Coluna de Trajano, a pintura grega, arabescos japoneses que, 

segundo ele, podem ser mais bem explorados por meio de pesquisas. Ainda, a 

narrativa da vida dos faraós, encontrada no interior das pirâmides, também 

representa um exemplo de arte sequencial. Entretanto, um evento tão marcante na 

história dos quadrinhos, como na história da palavra escrita é a invenção da 

imprensa, pelo poder de reprodução em massa do material produzido. 

 

Segundo Carvalho (2006), bem antes dos americanos, os japoneses já faziam 

quadrinhos, como o exemplo do mangá Tabae Sankokushi, publicado em 1702. 

 

A sofisticação da história com imagens atingiu seu apogeu nas mãos de William 

Hogarth, autor de “O progresso de uma prostituta”, publicado em 1731. Contendo 

poucos quadros, a história era rica em detalhes e trazia preocupações sociais em 

seu enredo. O trabalho de Hogarth foi exibido pela primeira vez como uma série de 

pinturas e, depois, vendido como portfólio de gravuras. As figuras deveriam ser 

vistas lado a lado, em sequência, como numa HQ (MCCLOUD, 2005). 

 

Segundo Moya (1986), os quadrinhos surgiram no final do século XIX, na mesma 

época que o cinema. Entretanto, diferente da invenção dos irmãos Lumière, saudada 

como a sétima arte, os quadrinhos foram ignorados. Ainda, foram alvo de campanha 

contrária, que atribuía às historinhas a criminalidade infantojuvenil, considerando 

que as crianças se desinteressavam dos estudos e da leitura obrigatória. Foi 
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instaurado um clima de perseguição e proibição. O autor afirma que as primeiras 

HQ, bem como seus precursores, foram controversos e provocaram reações 

contrárias. Somente em 1929, Gilbert Seldes escreveu o primeiro e único artigo a 

favor dos quadrinhos, elogiando Krazy Kat, de Herriman.   

 

Criador da história M. Vieux-Bois, de 1827, Rudolph Töpffer foi um professor suíço, 

precursor da “literatura em estampas”, que Goethe denominou de “romances 

caricaturados”. Sendo um literato de sucesso, dedicou-se a meia dúzia de histórias 

em imagens, escritas, despretensiosamente, nos intervalos de sua profissão de 

pedagogo e, posteriormente, publicadas sob o título de Histoires em Estampes, em 

1846-47. Foi elogiado por Goethe, que afirmou ler de dez em dez páginas “para não 

ter uma indigestão de ideias” (MOYA, 1986, p. 13). Töpffer se propôs a explicar a 

natureza do seu trabalho, dizendo que seu livrinho era de natureza mista.  

 

Ele se compõe de uma série de desenhos autografados em traço. Cada um 
destes desenhos é acompanhado de uma ou duas linhas de texto. Os 
desenhos, sem este texto, teriam um significado obscuro, o texto, sem o 
desenho, nada significaria. O todo, junto, forma uma espécie de romance, um 
livro que, falando diretamente aos olhos, se exprime pela representação, não 
pela narrativa. Aqui, como um conceito fácil, os tratamentos de observação, o 
cômico, o espírito, residem mais no esboço propriamente dito, do que na ideia 
que o croquis desenvolve (MOYA, 1986, p. 13). 

 
 

Rudolf Töpffer é considerado o pai dos quadrinhos modernos, cujas histórias com 

imagens satíricas, iniciadas em meados do século XIX, usavam caricaturas e 

requadros, além de trazer a primeira combinação interdependente de palavras e 

figuras, na Europa (MCCLOUD, 2005). 

 

Segundo Moya (1986), foram artistas como Cham, Stop, Léonce Petit ou Gustave 

Doré (1823-1883), mais novos e de outra geração, que ensaiariam a continuação, 

baseados nos traços de Töpffer, nos jornais para rir ou nos álbuns que publicavam 

os vendedores de estampas. 

 

Outro importante nome da história dos quadrinhos é Wilhelm Busch, poeta, artista e 

humorista alemão criador de “Juca e Chico” (Max und Moritz), em 1865. Os dois 

garotos travessos foram bastante criticados por pedagogos, como aconteceu com 

todas as outras HQ que traziam como personagens crianças traquinas. Junto com o 
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suíço Töpffer e o francês Christophe, Busch é considerado um dos precursores dos 

quadrinhos. Os três “aliavam suas qualidades literárias ao excelente nível de 

desenho, ao senso de humor, à antevisão do que viria a ser um dos veículos de 

maior sucesso no mundo das comunicações: os comics” (MOYA, 1986, p. 16).   

 

Coube a Olavo Bilac traduzir, no Brasil, as legendas de Busch, que teve seus 

trabalhos lançados pela editora Melhoramentos. A obra de Busch surge, com uma 

linguagem em pantomima10, numa sequência de imagens em continuidade, tal como 

o cinema viria a tornar popular, com os movimentos apresentados da esquerda para 

a direita. 

 

Segundo Moya (1986), a história em quadrinhos brasileira foi marcada por altos e 

baixos, acompanhando a evolução de revistas e jornais e o progresso dos processos 

de impressão. Assim, a data oficial da primeira ilustração, tipo cartoon, brasileira, foi 

estabelecida como 14 de dezembro de 1837, intitulada “A campainha e o Cujo”, de 

autoria de Manuel Araujo Porto-Alegre (1806-1879). 

 

Italiano radicado no Brasil, Ângelo Agostini também pode ser considerado um dos 

precursores das HQ, tendo iniciado seu trabalho com quadrinhos, em 1867, com a 

história ilustrada “As Cobranças”. Sua primeira historieta com personagem fixo 

surgiu na Vida Fluminense, em 30 de janeiro de 1869, intitulada “As aventura de Nhô 

Quim ou Impressões de uma viagem à corte”. Na “Revista Ilustrada”, iniciou “As 

aventuras de Zé Caipora”, outro personagem seriado (MOYA, 1986). 

 

Diante de todos esses artistas e suas iniciativas surge, em 5 de maio de 1895, no 

jornal World, em Nova York, o primeiro personagem fixo semanal, que marcará 

formalmente o nascimento das histórias em quadrinhos: “O Menino Amarelo”. Esse 

marco se deve à periodicidade de publicação da história em quadrinhos, em 

questão. Criada por Richard Outcault, a história intitulada At the Circus in Hogan’s 

Alley mostrava crianças em uma favela (becos) em que se destacava um menino de 

cabeça grande, orelhudo, aparentando ter seis ou sete anos, com um camisolão 

sujo.  

                                                
10 Arte ou ação de exprimir ideias ou sentimentos por meio de gestos. 
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A partir do pedido do técnico de cores, seu camisolão que, a princípio, era azul, 

passa a ser amarelo, fato que levou o público a nomeá-lo Yellow Kid, embora o autor 

nunca tenha mencionado este nome. “Por influência das charges políticas, seu 

camisolão tornou-se panfletário, portando frases e críticas do momento. Eram 

mensagens irreverentes, ligando com o outro painel desenhado, sem balões” 

(MOYA, 1986, p. 23).  

 

 

Figura 2. O Menino Amarelo (Yellow Kid), de Outcault 
Fonte: THE BOOK PALACE, acesso em 11 março 2013 

 
Furlan (1989) afirma que, apesar do trabalho de ilustração de textos com desenhos 

existir, com maior intensidade, em países como a França, Inglaterra e Itália 

(Europa), foi nos EUA que seu desenvolvimento se dá, em virtude da concorrência 

entre dois grandes jornais e seus proprietários: O New York World, de Joseph 

Pulitzer e o Morning Journal, de William Randolph Hearst. 

 

Nesse contexto de competição, em 1896, Outcault se transferiu para o jornal 

concorrente, o Journal, de Hearst. Lá, a história ganhou o título mais popular – “O 

Menino Amarelo” – tendo acrescentado desenhos progressivos na narrativa e 

balões. Apesar do sucesso financeiro, Outcault e sua esposa se ressentiam dos 

ataques de grupos conservadores que acusavam a imprensa sensacionalista 

praticada por Hearst (Journal) e Pulitzer (World), denominando-a de “jornalismo 

amarelo”, termo relacionado ao personagem de Outcault. No Brasil, esse tipo de 

jornalismo ficou conhecido como “imprensa marrom”. Assim, o artista abandonou o 

Menino Amarelo e Hearst, e passou a trabalhar como free lancer. Tempos depois, 

criou outro personagem – “Buster Brown ou Chiquinho” – que, apesar de possuir 
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comportamento pior que “O Menino Amarelo”, foi aceito por sua condição social 

mais elevada, mostrando que as críticas possuíam cunho social e não por motivos 

didáticos ou educacionais (MOYA, 1986). 

 

Segundo o autor, “Chiquinho” era um menino de 10 anos, de uma família burguesa e 

aparentava ser o típico garoto presenteado, ao final do ano, com um terninho de 

marinheiro, por bom comportamento. Entretanto, na verdade, era um péssimo 

estudante, agressivo com seus colegas e, constantemente, punido por seus 

professores. Visto como a praga das domésticas, entregadores, policiais, 

companheiros e pais, usava explosivos, gatos furiosos, tinta, dentre outras 

artimanhas sem fim criadas por Outcault. 

 

O sucesso foi tamanho que “Chiquinho”, ou Buster Brown, teve suas roupas e 

sapatos transformados em merchandising, além de versões teatrais, em rádios e 

filmes curtos, bem como uma série de brinquedos.  

 

Figura 3. Propaganda de sapato com personagem de Chiquinho (Buster Brown) 
Fonte: AND EVERYTHING ELSE TOO, acesso em 10 março 2013 

 

Lachtermacher e Miguel (1989) afirmam que “Chiquinho” e seu cachorro “Tige” (que, 

no Brasil, passou a se chamar Jagunço) eram os personagens mais famosos de O 

Tico-Tico. Os desenhistas brasileiros não tinham muita preocupação com a 

qualidade dos desenhos e, assim, simplesmente copiavam os quadrinhos, chegando 

a eliminar alguns deles, por conta própria. 
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Figura 4. O Tico Tico 
Fonte: FAZENDO A DIFERENÇA, acesso em 17 junho 2013 

 

O Tico-Tico, revista lançada, no Brasil, em 1905, pela editora O Malho, foi o marco 

inicial das publicações dedicadas ao universo infantil. Antes dela, porém, surgira a 

primeira revista do gênero, o Jornal da Infância, em 1898, edição graficamente 

menos elaborada (sem cores, contendo poucas páginas em papel acetinado, trazia 

vinhetas de origem francesa, sem vínculo com o texto) que durou apenas quatro 

meses. Já O Tico-Tico saiu em cores, com tiragem inicial de 21 mil exemplares, 

chegando a atingir 30 mil exemplares, em seu 11º número. Custava 200 réis e, 

apesar de ter revelado não pretender publicar anúncios para as crianças, mais tarde 

acabou cedendo. Em seu cinquentenário, ganhou crônica de Carlos Drummond de 

Andrade, no Correio da Manhã (MOYA, 1986, p. 44): 

 

(...) O Tico-Tico é pai e avô de muita gente importante. Se uns alcançaram 
importância, mas fizeram bobagens, O Tico-Tico não teve culpa. O Dr. Sabe-
Tudo e o Vovô ensinaram sempre a maneira correta de viver, se sentar-se à 
mesa, de servir à pátria. E, da remota infância, esse passarinho gentil voa até 
nós, trazendo no bico o melhor que fomos um dia. Obrigado, amigo! 
 

 

O Tico-Tico encerrou suas atividades no final da década de 50. 

 

Sobre a evolução no formato de publicação dos quadrinhos, Moya (1986) afirma que 

eles estrearam nos suplementos dominicais coloridos, usando a dimensão total do 

jornal. No início do século XX, passaram a sair, também, como tiras diárias, em 

preto e branco. Apenas em 1933-34, surgiram os comic books, com tamanho meio 

tabloide e histórias completas, desvinculados dos jornais. 

http://1.bp.blogspot.com/_d8G0wnAInIo/Sqk1t2gGWgI/AAAAAAAAB2g/iBGduwgNCVQ/s1600-h/OTicotico.jpg
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Segundo Campos e Lomboglia (1989), no início do século XX, as HQ eram 

essencialmente humorísticas e de temática variada: fantasias, histórias mitológicas, 

ficção científica. Nos EUA, Winsor McCay divulga o estilo art nouveau11, que teve 

sua expressão máxima nas aventuras do “Pequeno Nemo no país dos sonhos”. A 

influência desse movimento demonstra uma nova preocupação estética, com 

cenários bastante elaborados, retratando a natureza e os animais. Trata-se de uma 

época de grande produção para os quadrinhos. 

 

Furlan (1989) afirma que a década de 20 marca a introdução da ideologia política 

(neste caso, a capitalista), com personagens bem sucedidas financeiramente e 

protetoras ou humildes que seguem os caminhos da justiça. Semiotizando e 

problematizando esse percurso histórico, pode-se dizer que são narrativas em que a 

dualidade entre rico x pobre ou justiça x injustiça justificam e tematizam as histórias.  

 

Nessa época, também surgem os quadrinhos de aventuras. Ainda, no pós-guerra, 

duas correntes despontam na cena dos quadrinhos: os humoristas e os intelectuais, 

que exploram todas as possibilidades dos quadrinhos. O estilo, então, era 

influenciado pelo art déco12, com cenários bastante elaborados, na parte dos 

mobiliários, vestimentas, personagens.  

 

Em 1929, surgia a segunda importante manifestação na área de quadrinhos, no 

Brasil: a Gazeta Infantil ou Gazetinha, trazendo, em seu primeiro número, uma 

aventura do “Gato Félix”, de Pat Sullivan. Essa publicação trouxe, ainda, as histórias 

de “O Sonho de Carlinhos” (Little Nemo in Slumberland), de Macay, famoso também 

pelo personagem Fantasma (LACHTERMACHER; MIGUEL, 1989). 

 

                                                
11 Filosofia e estilo internacional de arte, arquitetura e arte aplicada – especialmente as artes 
decorativas- que foram mais populares de 1890 – 1910. Uma reação à arte acadêmica do século 19, 
o movimento da Art Nouveau foi inspirado por formas e estruturas naturais, não somente em flores e 
plantas, mas também em linhas curvas (WIKIPEDIA, acesso em 11 março 2013). 
12 Art déco foi um movimento popular internacional de design que durou de 1925 até 1939. (...) uma 
mistura de vários estilos (ecletismo) e movimentos do início do século XX, 
incluindo construtivismo, cubismo, modernismo, bauhaus, artnouveau e futurismo (WIKIPEDIA, 
acesso em 11 março 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Design
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ecl%C3%A9ctica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Construtivismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cubismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Futurismo
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Figura 5. O menino Nemo na Terra dos Sonhos (Little Nemo in Slumberland), de McCay 
Fonte: WEEPINGPRINCESS, acesso em 05 março 2013 

 

Na década seguinte (anos 30), considerada a idade de ouro dos quadrinhos, se dá o 

estabelecimento das histórias de ficção científica, policial, de guerra, de cavalaria, 

faroeste, dentre outras. É o advento do quadrinho realista, com grande destaque 

para os desenhos em preto e branco. O suspense e a ação são os fatores de 

sucesso. No final dos anos 30, surge “Super-Homem”, abrindo caminho para uma 

gama de super-heróis (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1989). O aparecimento desses 

personagens coincide com um período de forte crise financeira, nos EUA, que teve 

como seu ápice a queda da bolsa de Nova York, em 1929. Assim, esses heróis 

traziam consigo uma série de poderes que os cidadãos comuns desejavam, mas 

não podiam ter.  

 

Figura 6. Capa do 1º gibi do Super-Homem 
Fonte: ESTADÃO, acesso em 02 março 2013 

 

Nesse período, a atuação dos Syndicates tem relação direta com a política 

interna/externa dos EUA. Não há tradução exata do conceito de Syndicate, em 

português, uma vez que seu significado perpassa as definições de sindicato e 

associação. Além de possuírem direitos de venda e distribuição sobre os trabalhos 

dos desenhistas, os Syndicates funcionam como uma agência de veiculação das 

HQ, preparando e emitindo milhares de matrizes a serem vendidas ao redor do 

http://weepingprincess.wordpress.com/
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mundo. Também desempenhavam o papel de reguladores da atividade, por meio da 

definição de um código de ética, incluindo questões sobre ofensas, palavrões, 

imoralidade, controvérsias quanto à religião, raça ou política, violência com 

mulheres, crianças e animais, incentivo ao crime, etc. (FURLAN, 1989). Essa prática 

se assemelha a que existia na indústria cinematográfica, até a década de 50. 

 

Em 1933, Adolfo Aizen, considerado um dos mais importantes difusores dos 

quadrinhos no Brasil, então repórter do jornal O Globo, viajou aos EUA a convite do 

Touring Club do Brasil, numa espécie de cruzeiro turístico e cultural à América do 

Norte, como uma estratégia de recuperação da imagem do país, após a quebra da 

bolsa de 1929. O que Aizen não sabia é que essa viagem iria influenciar toda a 

história do surgimento e desenvolvimento dos quadrinhos no Brasil (SILVA JUNIOR, 

2004). 

 

Nos EUA, Aizen, curioso dos pontos de vendas de jornais e revistas, descobriu que 

suplementos literários, de contos policiais, de esportes e infantojuvenis, 

aumentavam substancialmente a venda dos jornais diários, sendo que alguns 

leitores adquiriam os jornais apenas para ler os suplementos. Ainda, identificou que 

o caderno de maior sucesso era o infantojuvenil, repleto de curiosidades, 

passatempos e HQ, lá conhecidas como comics (seus primeiros artistas exploravam 

o gênero para fazer graça com o universo miserável dos cortiços das grandes 

cidades americanas, no final do século XIX). Era uma obsessão nacional, consumida 

em praças e metrôs. 

 

Segundo o autor, uma peculiaridade entre Brasil e EUA é que, lá, os quadrinhos 

exerciam fascínio sobre o público de todas as idades e não apenas entre as 

crianças, como aconteceu aqui. 

 

Assim, em 1934, Aizen decidiu trazer para a imprensa carioca os suplementos que 

tanto sucesso faziam nos EUA. Solicitou a ajuda de seu patrão, Roberto Marinho, 

que decidiu não arriscar nessa nova empreitada. Conseguiu apoio com João Alberto 

Lins de Barros, chefe da polícia de Getúlio Vargas e diretor do jornal A Nação, que 

aceitou produzir cinco suplementos – Humorístico, Infantil, Policial, Feminino e 

Esportes, um para cada dia da semana, tendo visto na proposta uma forma de 
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fortalecer o jornal e amenizar a imagem de panfleto partidário do governo (SILVA 

JUNIOR, 2004). 

 

Sem aumentar o valor do jornal, os cadernos de A Nação introduziram o formato 

tabloide na imprensa brasileira. Dentre os cadernos, o Suplemento Infantil se 

destacou pelas novidades que trazia – jogos, palavras cruzadas, textos didáticos 

sobre a história do Brasil. Também, não se limitou a lançar heróis americanos em 

suas HQ, trazendo quadrinhos brasileiros como As aventuras de Roberto Sorocaba, 

de Monteiro Filho e Maria Monteiro, Os quatro ases, de Jorge Amado e Matilde 

Garcia-Roza. Assim, “o pico de vendas de A Nação acontecia na quarta-feira, 

quando saíam as tais “historietas em quadrinhos” do Suplemento Infantil” (SILVA 

JUNIOR, 2004, p. 33). 

 

Moya (1986) afirma que o Suplemento Infantil influenciou, nas décadas seguintes, 

todo o mercado da comunicação de massa e, principalmente, as gerações futuras. O 

Suplemento revelou artistas e escritores nacionais13, trazendo temas nacionalistas, 

além de ter lançado a moderna HQ norte-americana. “Flash Gordon”, “Mandrake”, 

“Popeye”, “Tarzan”, “Mickey” foram alguns dos personagens publicados. Teve seu 

fim em 1945. 

 

Quatro meses após o lançamento dos suplementos, João Alberto se deixou levar por 

comentários contrários de seu colega e redator-chefe do jornal, Maciel Filho, e 

cancelou todos os cadernos, sob a alegação de que um jornal que é avidamente 

comprado por crianças não pode ser levado a sério. Com a ajuda financeira de João 

Alberto, fundou o Grande Consórcio de Suplementos Nacionais, no mesmo ano 

(1934). Buscando ampliar o público leitor do Suplemento Infantil, alterou seu nome 

para Suplemento Juvenil (SILVA JUNIOR, 2004). 

 

                                                
13 J. Carlos, Luiz Martins, Monteiro Filho, Fernando Dias da Silva, Antonio Euzébio, Sálvio Correia 
Lima, Celso Barroso , Alcyro Dutra, dentre outros (WIKIPEDIA, acesso em 18 junho 2013). 
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Figura 7. Suplemento Juvenil 
Fonte: UNIVERSO TOTAL CAPAS, acesso em 01 outubro 2013 

 

Segundo o autor, a partir da visita de um entusiasmado grupo de alunos do 

tradicional colégio Pedro II, Aizen começou uma parceria que traria bons frutos para 

o editor. Assim, foi fundado o primeiro fã clube do Suplemento Juvenil, o Clube dos 

Juvenilistas, formado por 16 estudantes do colégio que promoviam as primeiras 

conferências sobre os heróis dos quadrinhos, enviando sugestões de lançamento a 

Aizen. Um desses alunos, Alfredo Machado, foi efetivado como o primeiro repórter 

mirim da redação do Suplemento, fato que marca o surgimento, na prática, de uma 

das primeiras “escolas” de jornalismo do Brasil, pelo seu caráter prático de 

preparação profissional. 

 

O Suplemento reinou por três anos no incipiente mercado carioca de quadrinhos, 

tendo contado com colaborações especiais, como um conto de Luís Martins ilustrado 

por Tarsila do Amaral. Ainda, promoveu concursos de HQ que revelou nomes da 

primeira geração de desenhistas cariocas, como Antônio Euzébio, Celso Barroso, 

Salvio Correia Lima, dentre outros. 

 

Em 1937, chega às bancas O Globo Juvenil, editado por Roberto Marinho. Nos 

primeiros meses, 100% do seu material vinha dos EUA e da Inglaterra, tendo Nelson 

Rodrigues como um dos jornalistas responsáveis. Para dar o troco a Marinho, por ter 

se “apropriado” da palavra Juvenil, Aizen resolveu lançar O Lobinho, em 1938, 

inspirado em O Globinho (SILVA JUNIOR, 2004). 
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Aizen, em segunda viagem aos EUA, descobriu um novo formato para as HQ, os 

comic books, que traziam como novidade as aventuras completas, em vez dos 

episódios seriados dos jornais. Assim, lançou Mirim, o primeiro comic book 

brasileiro, em 1939. O sucesso foi tanto que deu origem à primeira biblioteca de 

aventuras para jovens e crianças – a Biblioteca Mirim, uma coleção com 31 volumes, 

em formato de bolso e capa dura. Continuando a guerra contra Aizen, Marinho lança 

Gibi, tendo como vantagem a boa saúde financeira de sua empresa.  

 

No Brasil, o nome “gibi” se popularizou com o lançamento da revista de Roberto 

Marinho, de mesmo nome. Calazans (2004, p. 9) explica que “Gibi significa moleque 

negrinho e indica os jornaleiros que vendiam de mão em mão os jornais com 

suplementos de HQ”. 

 

Outra denominação que as HQ receberam, durante algum tempo, no Brasil, foi 

“historietas em quadrinhos”, ou ainda “historietas”, apropriação do termo espanhol 

que perdurou até a década de 60, quando ficaram conhecidas como são hoje 

(SILVA JUNIOR, 2004). 

 

Como na I Guerra os EUA não tiveram participação, os quadrinhos não 

desenvolveram temas relacionados à guerra. Também, na crise de 30, o assunto 

não se manifestou nos quadrinhos, pois os americanos não queriam ver sua 

situação ruim divulgada. Entretanto, “os “Syndicates” acionaram os desenhistas para 

a criação de novos títulos, ou adaptações aos já existentes, com relação à II Grande 

Guerra” (FURLAN, 1986, p. 31). Assim, os super-heróis foram convocados a lutar 

contra os japoneses e alemães, na 2ª Guerra Mundial (1939-1945) (CAMPOS; 

LOMBOGLIA, 1989). 

 

Também, na década de 40, Carl Barks foi o anônimo autor e desenhista de Pato 

Donald, na revista americana Walt Disney’s Comics and Stories (de abril de 1943 a 

março de 1965) e criador do personagem “Tio Patinhas” (assim batizado pela 

Editora Abril, no Brasil). Inicialmente, havia sido contratado para desenvolver a 

história de um filme sobre “Pato Donald”, engavetada, após o sucesso de “Branca de 

Neve e os Sete Anões” e “Pinóquio”, uma vez que o estúdio decidiu por adaptar para 

o cinema apenas histórias famosas já publicadas. O projeto do filme acabou virando 
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uma edição especial de 64 páginas de um gibi publicado, em 1942, pela Dell 

Publishing Co (MOYA, 1986). 

 

Segundo o autor, o sucesso foi tamanho que a Dell lhe ofereceu um contrato para 

escrever e desenhar histórias completas na revista Walt Disney’s Comics and 

Stories. Até então, a revista reproduzia material já publicado nos jornais dominicais, 

mas Barks foi incumbido de criar histórias longas e originais. O personagem de “Tio 

Patinhas” nasceu em 1947, inspirado em Charles Dickens14 (em inglês, “Tio 

Patinhas” se chama Uncle Scrooge, mesmo nome do personagem de Dickens), em 

uma edição especial natalina. Daí por diante, surgem outros personagens Disney 

como o “Professor Pardal”, o “Primo Gastão” e a “Maga Patalógica” (1948), bem 

como “Os Irmãos Metralha” (1951).  

 

Os personagens Disney foram reproduzidos, no mundo inteiro, tendo início na Itália, 

por ghosts (fantasmas), ou seja, artistas de várias partes do mundo encarregados de 

reproduzir em larga escala os desenhos e histórias para distribuição mundial. Essa 

ideia, apesar de parecer uma invenção capitalista, já vinha sendo utilizada há muito 

tempo, por grandes artistas como Raphael de Sanzio (que possuía mais de 50 

discípulos) e Salvador Dali (MOYA, 1986). No Brasil, Maurício de Souza trabalha 

com uma grande equipe na criação de suas HQ. O próprio Moya começou como um 

“copiador” da Disney para a Editora Abril.  

 

Segundo o autor (1986, p. 140), as únicas criações do próprio Walt Disney foram 

“Alice e o coelho Osvald”, quando ainda trabalhava em uma companhia de cinema. 

Quando montou os estúdios Disney, criou “Mickey Mouse” (1928), “a Walt Disney 

cartoon drawn by Ub Iwerks” (um desenho de Walt Disney feito/desenhado por Ub 

Iwerks). Ub Iwerks era um membro da equipe e verdadeiro desenhista do famoso 

camundongo.  

Toda a fase Zé Carioca em revista foi uma reivindicação e realização do 
grupo brasileiro, que convenceu Victor Civita. A partir daí, o personagem 
criado por Disney – quando de sua visita ao Brasil durante a guerra, na 
política da boa vizinhança – foi retomado numa revista especialmente criada 
pelos Disneys caboclos (MOYA, 1986, p. 140). 
 

                                                
14 É autor de “A Christmas Carol”, história sobre o avarento Sr. Scrooge que não gosta do Natal. 
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Silva Junior (2004) lembra que outro importante investidor do mercado de 

quadrinhos no Brasil foi Assis Chateaubriand que, em 1939, já era o maior 

empresário de telecomunicações do país. Proprietário dos Diários Associados 

importou uma impressora americana em cores buscando entrar no mercado de 

revistas infantis. Lançou, em 1942, O Guri, que trazia como diferencial o fato de ser 

a primeira HQ brasileira em cores. Seu objetivo era concorrer com as revistas 

existentes, a partir do encantamento da garotada. Millôr Fernandes fazia parte de 

sua equipe. Seu formato pouco convencional, de trazer um tema específico por título 

(ex.: histórias de ação; histórias de luta; histórias da selva, etc.) não agradou ao 

público. Em 1944, resolveu mesclar suas histórias. Publicou “Capitão América”, 

“Homem-Morcego” (como era chamado o Batman), dentre outros, conquistando sua 

consolidação no mercado, em 1945. 

 

Segundo o autor, um racionamento de papel decorrente da II Guerra Mundial afetou 

o mercado editorial brasileiro, impossibilitado de aumentar sua tiragem. Aizen 

buscou alternativas por meio da publicação da série Grandes Figuras do Brasil, que 

também representava uma resposta aos críticos de HQ. Queria provar que os 

quadrinhos também poderiam educar os leitores e conseguiu receber elogios do 

próprio presidente Vargas pela iniciativa. 

 

Silva Junior (2004) afirma que os primeiros inimigos declarados das HQ no Brasil 

foram os padres, influenciados pela tese italiana de que os comics americanos 

“desnacionalizavam” as crianças, tese esta defendida pela ideologia fascista de 

Mussolini. No Rio de Janeiro, o padre Arlindo Vieira, conservador radical, se tornou o 

primeiro inimigo público dos quadrinhos, dedicando dois anos de sua vida a escrever 

artigos em revistas e jornais católicos do país, denunciando os perigos que as HQ 

representavam para crianças e adolescentes. Entretanto, o próprio DIP – 

Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo saiu em defesa dos 

quadrinhos, advertindo o padre a não atacar, injustamente, “pessoas sérias e 

honestas, amigas pessoais do presidente Vargas”. Até um programa radiofônico em 

A Voz do Brasil foi feito pelo DIP, em defesa aos quadrinhos. A relação de Aizen 

com João Alberto garantiu às HQ essa proteção tão significativa para a época 

(SILVA JUNIOR, 2004, p. 80). 
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Os quadrinhos gozavam da simpatia do próprio ministro da justiça, Francisco 
Campos, que costumava se declarar um “ardoroso” leitor da revista infantil O 
Tico-Tico. O gosto de Campos pelos quadrinhos era o mesmo de seu guru, o 
jurista e político baiano Rui Barbosa, morto na década de 1920. Até então, a 
única manifestação pública de alguma autoridade (e a favor) a respeito de 
histórias em quadrinhos no Brasil viera de Rui Barbosa. Ele não se 
envergonhava de surpreender seus interlocutores com a famosa frase “li em 
O Tico-Tico”, sempre que queria justificar de onde tirava suas informações e 
conclusões (SILVA JUNIOR, 2004, p. 87). 

 

Apesar do apoio do Governo, a proibição dos comics americanos na Itália, 

continuava a repercutir, no Brasil, com o apoio de professores e políticos. Eventos 

promovidos pela Igreja, como o encontro da Pastoral Coletiva do Episcopado 

Paulista (SP, 1940) escolheram como tema central de debate os quadrinhos e seus 

prejuízos à formação moral e intelectual das crianças. Diferente da preocupação 

nacionalista difundida por Mussolini, os religiosos brasileiros tinham foco na difusão 

de valores morais e cristãos que eles não encontravam nas HQ. 

 

A situação se agravou quando, em 1944, o INEP – Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos - publicou um minucioso estudo sobre o conteúdo das HQ, elaborado 

por professores e orientadores educacionais conceituados. Conforme a pesquisa, 

quem lia quadrinhos ficava com preguiça mental e aversão aos livros. A reação de 

professores e jornalistas foi imediata, se apoiando no estudo para atacar as 

revistinhas. Enquanto isso, nos EUA, o jornalista Fred Rodell buscava tranquilizar 

pais e professores, afirmando que as críticas eram extremadas e vinham de uma 

minoria de especialistas que faziam muito barulho. Seu artigo foi publicado na 

revista Seleções Reader’s Digest em todo o mundo, incluindo o Brasil. 

 

Preocupado com o contexto de repressão aos quadrinhos, Aizen decide fundar a 

EBAL – Editora Brasil-América, em 1945, partindo para o segmento de livros de 

literatura, entretanto, nesse mesmo ano, voltou a publicar HQ. Foi nessa época que 

Aizen conheceu Cesar Civita, dono da Editora Abril, na Argentina, que era 

representante da Disney na América Latina. Surgiu uma parceria entre os dois para 

publicar, em português, a revista Seleções Coloridas, com quadrinhos e 

passatempos Disney. Cinco anos depois, Victor Civita, irmão de Cesar, fundou a 

Editora Abril, em São Paulo (SILVA JUNIOR, 2004). 
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Aizen produziu sua primeira HQ com o selo da EBAL em 1947, Herói, mas a grande 

surpresa aconteceu com a estreia de Superman, que circulou durante quatro 

décadas seguidas com o selo da EBAL (SILVA JUNIOR, 2004). 

 

As “Edições Maravilhosas”, publicadas pela EBAL, em 1948, traziam versões em 

quadrinhos de grandes obras da literatura. A princípio, Aizen trabalhou apenas com 

obras de domínio público, mas acabou cedendo para autores contemporâneos. 

Jorge Amado, José Lins do Rego, Graça Aranha, Dinah Silveira de Queiroz, dentre 

outros, tiveram suas obras quadrinizadas, ajudando a romper um pouco a 

resistência de outros autores em relação às HQ. 

 

Mas havia um apelo irresistível dos gibis sobre os escritores: as vendas 
elevadas. Enquanto a tiragem de 3 mil exemplares de um livro poderia levar 
até três anos para se esgotar, a edição em quadrinhos quase sempre 
passava dos 70 mil em uma quinzena – embora os autores não tivessem 
direito a 10% das vendas, como acontecia com os livros, uma vez que Aizen 
apenas pagava um valor fixo (SILVA JUNIOR, 2004, p. 123). 

 

 

Atualmente (século XXI), diversas obras clássicas continuam sendo adaptadas para 

os quadrinhos como, por exemplo, a coleção “Literatura Brasileira em Quadrinhos”, 

da Editora Ática que traz histórias de Machado de Assis (“O Alienista”, “O 

Enfermeiro”, “Memórias Póstumas de Brás Cubas”), Lima Barreto (“O Homem que 

sabia javanês”, “O triste fim de Policarpo Quaresma”), Aluísio Azevedo (“O Cortiço”), 

dentre outras. 

 

Dentre tantos ataques de padres, jornalistas, políticos e professores, uma importante 

figura saiu em defesa dos quadrinhos, no Brasil. Gilberto Freyre conhecia como 

poucos os rigores da censura moral no Brasil, uma vez que seu livro “Casa-grande e 

senzala” sofreu violentos ataques por seu apelo “erótico”. Em seu primeiro mandato 

como Deputado Federal, tentou convencer o Congresso Nacional a lançar uma 

versão em quadrinhos da Constituição Federal, apesar de não conseguir apoio 

suficiente para tal. Na opinião do parlamentar, os quadrinhos serviam como “ponte 

para a leitura” dos livros, diferente do que pensavam os educadores do INEP (SILVA 

JUNIOR, 2004, p. 157). 
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A reaproximação de Aizen e Marinho aconteceu na década de 50, quando ambos 

precisavam unir forças para lutar contra um inimigo comum: a campanha contra as 

revistinhas que publicavam (SILVA JUNIOR, 2004). 

 

Em 1954, é lançado o livro Sedução dos Inocentes, do Dr. Frederic Wertham, que 

acusa as HQ de provocarem a delinquência juvenil. É instalado um clima de 

desconfiança e preconceito em relação à leitura dos quadrinhos que só irá se 

desfazer mais tarde, quando intelectuais de todo o mundo voltarem seus olhos para 

os quadrinhos (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1989). 

 

Nesse contexto, os quadrinhos americanos passaram por um certo declínio após a 

guerra, justificado por três principais motivos: o saldo deixado pela guerra (os 

leitores estavam saturados com temas ligados a massacres, conquistas); o 

lançamento do livro Sedução dos Inocentes, do Dr. Frederic Wertham; e a lista 

negra (fase de caça às bruxas) criada pelo senador McCarthy, quando foram 

perseguidas várias personalidades da sociedade norte-americana, inclusive do meio 

artístico (FURLAN, 1986). 

 

Nos Estados Unidos o livro do Dr. Wertham causava estragos. O Código de 
Ética baniu as historietas de terror, sexo, violência e guerra. As editoras 
recuaram. Era a época da “caça às bruxas” e do macarthismo. O cinema, a 
tevê, o rádio, a imprensa e os comics sofriam. Aqui no Brasil, os pais, 
professores, padres, escolas, todos eram contra essa forma de “preguiça 
mental das crianças” (MOYA, 1986, p. 190). 

 

Ainda na década de 50, os quadrinhos questionam a sociedade sobre aspectos 

filosóficos e sociopsicológicos – os quadrinhos pensantes. É a fase do movimento 

Pop Art que se inspira na publicidade e nas HQ. As relações entre quadrinhos e 

pintura se consolidam (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1989). 

 

Um dos momentos históricos das histórias em quadrinhos, reconhecido, há pouco 

tempo, por estudiosos do assunto, aconteceu no Brasil. Em 1951, um grupo de 

desenhistas brasileiros realizou uma exposição pioneira, no mundo. O evento era 

uma resposta às campanhas contra os quadrinhos. Assim, São Paulo foi a primeira 

cidade do mundo a sediar uma exposição de quadrinhos. O projeto, a princípio 

recusado para exposição no Museu de Arte de São Paulo, foi exposto no Centro 
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Cultura e Progresso. O evento foi denominado “Primeira Exposição Internacional de 

História em Quadrinhos” (MOYA, 1986, p.189). 

 

Na ocasião, revelaram que o doce personagem dos sonhos infantis brasileiros, o 

Chiquinho, nada mais era do que um decalque (prática muito comum, nos primórdios 

das HQ brasileiras) de Buster Brown, de Outcault. “Durante muitos anos foi 

considerado, erroneamente, como “típico quadrinho brasileiro”” (MOYA, 1986, p. 41). 

Nesse contexto, os artistas nacionais – Jayme Cortez Martins, Syllas Roberg, 

Reinaldo de Oliveira, Álvaro de Moya, Miguel Penteado - que sabiam da importância 

dos quadrinhos e lutavam por uma produção genuinamente brasileira, organizaram o 

evento que acabou marcando a carreira dos mesmos, na medida em que eles não 

mais conseguiram trabalhar com quadrinhos, tendo se distribuído entre outras 

atividades, como a publicidade, a imprensa, a TV, as gráficas, uma vez que o que se 

denominou radicalismo, acabou por desgostar a todos. 

 

Entretanto, a iniciativa abriu caminho para uma nova geração de desenhistas 

brasileiros e foi reconhecida por seu pioneirismo, tendo abordado  

 
aspectos estéticos, o desenho, o texto, a psicologia e a psiquiatria aplicada 
nos personagens, a linguagem próprias e a semelhança com o feuilleton, o 
uso das cores, o nacionalismo e o internacionalismo dos comics, a 
onomatopeia, as novelas em desenhos e fotos, os cortes e fusões 
cinematográficos, os travellings, o uso de zoom, a utilização da luz, (...) o 
humor, a captação de um público, (...) a força do meio em relação ao cinema, 
à literatura, imprensa, (...) o aspecto histórico, (...) os autores acadêmicos, 
com Hal Foster, e os de vanguarda, como Will Eisner, (...) Os aspectos 
sociais e sociológicos. E até a própria campanha contra os quadrinhos 
(MOYA, 1986, p. 191).   

 

Ainda, segundo Moya (1986), os plágios foram denunciados, como livros de 

Monteiro Lobato ilustrados com cópias de “Flash Gordon” e “Príncipe Valente”; 

edições atrasadas de Busch em relação a sua época; e o decalque de “Buster 

Brown”, como “Chiquinho”. 

 

O período que vai de 1953 a 1955 representou terreno fértil para a publicação dos 

modernos quadrinhos americanos no Brasil. Nesses três anos, Adolfo Aizen, 

Roberto Marinho e Assis Chateaubriand, os maiores editores de HQ do Brasil, 

lançaram 68 novas revistinhas (SILVA JUNIOR, 2004). 
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Em 1959, um grupo de artistas, dentre eles Miguel Penteado, Jayme Cortez, Claudio 

de Souza, José Sikerkis, Zezo, se une para montar uma gráfica com desenhistas 

brasileiros, exclusivamente. Denominada Continental, depois virou Outubro e, por 

final, Gep. Publicou “Capitão Sete”, “Contos de Terror”, “Capitão Estrela”, 

“Cacareco”, “Fantasia”, “Histórias Macabras”, bem como “Bidu”, a primeira tentativa 

frustrada de Maurício de Souza, em 1960. Foi o primeiro gibi do cartunista, após as 

tiras publicadas na Folha de São Paulo (MOYA, 1986). 

 

Os anos 60 são marcados socialmente por dois fatos significativos: a Guerra do 

Vietnã e o movimento Hippie, trazendo à tona alguns temas, antes considerados 

tabus: drogas, grupos minoritários, liberdade sexual, consumismo, movimento 

feminista, homossexualismo, dentre outros. Nas HQ, era o movimento underground 

se desenvolvendo, marcado pela rebeldia de diversos artistas contra as regras 

impostas pelos Syndicates, responsáveis pela distribuição de divulgação dos 

quadrinhos no mercado (FURLAN, 1986).  

 

É nessa mesma época que as heroínas aparecem, como reflexo dos movimentos 

feministas em voga (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1989). 

 

Segundo Silva Junior (2004), a história em quadrinhos brasileira viveu um período 

bem distinto, a partir da segunda metade dos anos 60. A produção nacional ficou 

restrita a pequenas editoras paulistas, que funcionavam quase que 

clandestinamente. Os grandes editores, como Aizen e Marinho, recorriam a artistas 

nacionais apenas para produção de capas e retoques de HQ consideradas ofensivas 

à moral. Apenas dois títulos expressivos foram publicados até os anos 70: o Judoka, 

da Ebal, que passou a ser desenhado no Brasil, após cancelamento da edição 

americana; e a Turma da Mônica, lançado pela Abril, em 1969. 

 

Após a invasão de personagens importados, finalmente, na década de 60, surge 

“Pererê”, de Ziraldo, uma criação genuinamente brasileira, com a figura do saci, 

elemento do folclore nacional. O autor retrata os costumes brasileiros por meio de 

suas temáticas, enredo e ambientação da história. Também, nos anos 60, Henfil 

produz um marco da crítica social nos quadrinhos – “Os Fradinhos” 

(LACHTERMACHER; MIGUEL, 1989). 
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Figura 8. Os Fradinhos, de Henfil 

Fonte: SPACCA, acesso em 17 julho 2013 

 

“Pererê” se tornou um dos gibis mais rentáveis de O Cruzeiro. Críticos das HQ e 

intelectuais afirmavam que este era um exemplo sadio de brasilidade e de vida 

inteligente nos quadrinhos (SILVA JUNIOR, 2004). 

 

 

Figura 9. Pererê, de Ziraldo 
Fonte: SRBEK, acesso em 18 junho 2013 

 

Ainda, na década de 60, os europeus descobriram os quadrinhos, levando-os para 

dentro das universidades, dos livros “sérios”, dos museus e, em pouco tempo, virou 

moda revelar-se fã de velhos personagens. O peso cultural da Europa autorizou o 

reconhecimento da relevância das HQ como meio de comunicação internacional, 

que transpunha as barreiras das línguas com uma linguagem universal (MOYA, 

1986). 

 

Durante a ditadura (1964-1985), nomes como Ziraldo, Maurício de Sousa, dentre 

outros artistas que lutaram pela lei de cotas passaram a ser vistos como suspeitos 

de comunismo e subversão. Muitos se afastaram do mercado de HQ e outros 

mudaram de profissão devido à falta de trabalho (SILVA JUNIOR, 2004). 

http://www.spacca.com.br/mestres/henfil.htm
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=DPra2Av_YR69wM&tbnid=sgBIvGQO9NpraM:&ved=0CAUQjRw&url=http://maisquadrinhos.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&ei=VJ3AUeezJsKc0AW2sIDQDA&bvm=bv.47883778,d.ZG4&psig=AFQjCNEreYovtprBEB0CiPnKu2POEto2Mw&ust=1371664078143426
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No período, a relação das HQ com crianças e adultos foi largamente estudada, 

sendo que os primeiros trabalhos sobre o tema se tornaram estudos científicos, 

realizados pela UNESCO, no intuito de utilizar a linguagem dos quadrinhos para fins 

educacionais.  

 

Ao contrário dos que acusavam os quadrinhos de deixarem as crianças 
desleixadas, os comics provocavam uma reação imediata nos petizes. Essas 
pesquisas provaram a utilidade da linguagem das historietas para fins de 
resposta pronta do intelecto infanto-juvenil (MOYA, 1986, p. 7). 

 

Esse recurso continua sendo utilizado, no século XXI, como afirma Jantorno (2008), 

em sua dissertação, quando analisa a HQ – “Toda criança quer ser criança” – em 

que os personagens da Turma da Mônica conhecem Benedito, representante do 

trabalho infantil, na história. A revistinha faz parte de uma campanha direcionada 

pela Organização Internacional do Trabalho e pela Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos para combater e erradicar o Trabalho Infantil, sendo que sua venda é 

proibida e sua distribuição é gratuita.  

 

Nesse contexto sociopolítico, alguns artistas, como Miguel Paiva, Alain Voss e 

Sérgio Macedo, deixaram o Brasil e fizeram carreira no exterior. Ainda, pequenos 

grupos (denominados udi-grudi), influenciados pelo underground americano, criaram 

revistas de resistência, durante a ditadura militar. O Pasquim, sob censura e prisões, 

desempenhou um trabalho de resistência, com Millôr Fernandes, Ziraldo, Jaguar, 

Henfil, dentre outros. 

 

Segundo Campos e Lomboglia (1989), os anos 70 viram a revalorização dos 

quadrinhos acontecer, com a publicação dos undergrounds, agora já estabelecidos, 

bem como por meio do lançamento de grandes álbuns, na Europa, voltados, 

principalmente, para o mercado adulto. Ainda, exposições de HQ invadem os 

museus, ou seja, os quadrinhos, bem como seus autores e personagens são 

expostos em salas de museus para apreciação do público em geral, elevando o 

status das HQ e seu reconhecimento. 

 

Por sua dedicação aos quadrinhos, Aizen recebeu homenagens, como uma 

aquarela de Will Eisner, criador de The Spirit, saudando o amigo com uma 
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dedicatória emocionada. Ainda, ganhou o Yellow Kid, em 1975, concedido pela 

Bienal Internacional de Quadrinhos de Lucca, na Itália (SILVA JUNIOR, 2004). 

 

Segundo os autores, “no início da década de 70, Maurício de Souza, que já havia 

distribuído tiras de quadrinhos com suas primeiras personagens por vários jornais, 

passa a editar suas próprias revistas com a turma da Mônica” (LACHTERMACHER; 

MIGUEL, 1989, p. 47). Após o lançamento de suas revistas pela Abril, as tiragens 

subiram, reduzindo a venda das revistas Disney. Ainda, o merchandising levou seus 

personagens a uma empatia popular. Criou Mônica, Franjinha, Chico Bento, dentre 

tantos outros que caíram no gosto popular. Por esse feito, ganhou o prêmio Yellow 

Kid, em 1971 (MOYA, 1986). 

 

Moya (1986) afirma que, aproveitando o sucesso da TV, Os Trapalhões e Chico 

Anísio também lançaram suas HQ. No início da década de 80 (1983), outra lei obriga 

jornais e revistas a publicar um percentual de quadros nacionais proporcionais aos 

estrangeiros. Houve uma leve presença nos jornais do Rio de Janeiro, O Globo e 

Jornal do Brasil, enquanto a Folha de SP continuava incentivando artistas 

brasileiros. Outros jornais, como O Caderno 2 e O Estado de São Paulo incluem HQ 

nacionais em suas páginas, ao mesmo tempo em que O Jornal da Tarde, de São 

Paulo, continua com suas tiras estrangeiras de repercussão, apesar de terem 

publicado “Zé Latinha”, de Rivaldo e “Nico Demo”, uma incursão de Maurício de 

Souza no humor negro. 

 

Segundo Moya (1986), livros didáticos buscavam introduzir quadrinhos a fim de 

aproximarem sua linguagem das crianças e jovens. Pioneiramente, o prof. Francisco 

Araújo introduz, na Universidade de Brasília, o estudo dos quadrinhos; 

posteriormente, Sonia Luyten e Luiz Antonio Cagnin inserem editoração em 

quadrinhos na ECA – Escola de Comunicação e Artes de SP. A partir daí, o Brasil 

passa a receber premiações internacionais nos congressos de comics, pelo mundo. 

 

Com o esmaecimento da censura, após 22 anos de ditadura militar, começam a 

surgir livros sobre Carlos Zéfiro e reimpressões de seus trabalhos. O período 

permite, também, o aparecimento de HQ de sexo explícito, bem como edições de 

fundo político (MOYA, 1986). 
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O alto nível dos desenhos brasileiros com Caulos, Borjalo, Hilde, Claudius, levou os 

trabalhos figurativos nacionais a um patamar superior, bem como a luta constante e 

provocativa revelava artistas em toda parte.  

 

As tiras diárias, incentivadas pela distribuição implantada por Ziraldo na 
Funarte, florescem: As Mil e Uma Noites, de Paulo Caruso, Taurino, de 
Santiago, Nono das Candongas, de Mariano, As Cobras, de Veríssimo, 
Vereda Tropical, de Nani (...) (MOYA, 1986, p. 227). 

 

 

Nos meios de comunicação de massa, o Jornal do Brasil começa, por iniciativa 

própria, a incluir 50% da sua publicação de HQ nacionais, na vanguarda dos demais 

jornais. 

 

Vergueiro (2010) afirma que, no Brasil, além do crescimento da produção de 

quadrinhos adultos e do impacto da inovação tecnológica, no mundo do 

entretenimento, a indústria dos quadrinhos também conviveu, nos anos 90 e 

primeira década do século XXI, com produtos oriundos da indústria oriental, os 

mangás, que chegaram ao Brasil com diferentes proposições temáticas e HQ 

direcionadas a públicos segmentados.  

 
Contando com ousada estratégia de marketing e um esquema coordenado de 
lançamentos, que inter-relaciona produções de desenho animado para a 
televisão, produções cinematográficas, jogos eletrônicos, bonecos e produtos 
assemelhados, esses produtos granjearam o interesse de muitos leitores, 
rapidamente crescendo em número e variedade de títulos (VERGUEIRO, 
2010, p. 11). 

 

Segundo o autor, muitos títulos no estilo mangá foram editados, nas últimas 

décadas, inclusive incorporando a adoção do modelo oriental de leitura, em que a 

história passa a ser lida da direita para a esquerda. A medida tinha o objetivo de 

preservar a obra original, conforme afirmaram editores brasileiros, porém ela foi 

resultado de exigência direta dos editores japoneses, que buscavam preservar seus 

produtos e atingir maior rapidez de publicação. 

 
A publicação de mangás trouxe um ânimo novo para a indústria brasileira de 
produção de quadrinhos, atraindo públicos segmentados e incorporando ao 
mercado um contingente significativo de leitores do sexo feminino, algo que 
não acontecia na produção de quadrinhos de influência norte-americana. Isso 
teve impacto significativo na realidade brasileira, implicando no 
redirecionamento de setores da indústria produtora e na emergência de 
produtos diferenciados de histórias em quadrinhos, que buscaram ir além dos 
públicos tradicionais da indústria quadrinhística (VERGUEIRO, 2010, p. 11). 
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Um dos marcos da década de 90 foi a revista Holy Avenger, de Marcelo Cassaro e 

Érica Awano. “Com nome em inglês, desenho no estilo japonês e um humor muito 

brasileiro, a aventura do ladrão Sandro Galtran, da elfa Niele e da druida Lisandra 

bateram recordes de venda e conquistaram legiões de fãs em todo país” 

(CARVALHO, 2006, p. 29). 

 

Na primeira década do século XXI, a força dos gibis pode ser conferida em uma 

visita rápida a qualquer banca. Com a estabilidade econômica decorrente do Plano 

Real, na década de 90, as editoras puderam se firmar no mercado e o número de 

títulos e gêneros também cresceu. Quanto às vendas, muitas editoras não divulgam 

seus números por considerarem os mesmos informação estratégica, porém, no 

início dos anos 2000, Maurício de Sousa, sozinho, vendia 2,5 milhões de 

exemplares (CARVALHO, 2006). 

 

Nos anos seguintes até os dias atuais, segunda década do século XXI, o 

desenvolvimento das HQ, no Brasil e no mundo, se viu ainda mais acelerado, com 

um aumento significativo no número de títulos, leitores, usos, bem como o 

surgimento de interfaces, cada vez mais presentes, nos demais meios de 

comunicação, como o cinema, a internet, a televisão, dentre outros. 

  

2.2 QUADRINHOS E EDUCAÇÃO 

 

Segundo Bahia (2012), a academia tem explorado, cada vez mais, as diversas 

possibilidades estéticas da utilização de palavras e imagens em HQ (o sincretismo 

verbal e visual), fato que contribuiu para a legitimação dos quadrinhos como uma 

das grandes artes desenvolvidas pela indústria de entretenimento, no século XX. 

Entretanto, ainda está em construção seu reconhecimento como expressão artística 

de valor pelo grande público. 

 

As histórias em quadrinhos passaram grande parte da segunda metade do 
século XX sendo identificadas como produtos exclusivos para consumo e 
leitura de crianças e adolescentes e padecendo, durante décadas, a 
indiferença das camadas intelectuais da sociedade. E isso aconteceu apesar 
de, como linguagem, elas representarem a continuidade de uma longa 
tradição de manifestações iconográficas, cujas gêneses podem ser 
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encontradas nas pinturas das cavernas do homem pré-histórico e que foram 
desenvolvidas ao longo de vários séculos, em diversas formas de 
manifestações artísticas - como as colunas de Trajano, a Tapeçaria de 
Bayeux, o Livro dos Mortos, etc. Embora constituindo uma linguagem própria 
– híbrida da linguagem escrita e da imagem desenhada -, os quadrinhos 
tiveram sua aceitação pelas elites pensantes dificultada por diversos fatores, 
mas principalmente por sua característica de linguagem direcionada para as 
massas em geral e, especificamente, às camadas mais jovens da sociedade 
(VERGUEIRO, 2010, p. 3). 

 

Segundo o autor, durante grande parte do século XX, os quadrinhos não eram 

percebidos como objetos passíveis de análise por parte da academia. Uma das 

possíveis explicações se dá pela grande influência da Escola de Frankfurt e de seus 

estudos sobre a indústria cultural. O movimento intelectual, iniciado na década de 

1920 e liderado por Adorno e Horkheimer, promoveu um debate prolífico sobre as 

condições sociais, econômicas, políticas e culturais da época. Para esses 

estudiosos, o fracasso do Iluminismo era, em parte, atribuído à substituição de 

velhos mitos por novos mecanismos de dominação, de controle das massas - a 

Indústria Cultural – um sistema complexo composto pelos meios de comunicação de 

massa. 

 

No caso específico das HQ, a influência da Escola de Frankfurt, aliada à ideia de 

que os quadrinhos eram direcionados apenas ao público infantil, originou trabalhos 

que enfatizavam uma suposta influência negativa dos quadrinhos na formação de 

crianças e adolescentes.  

 

Um dos episódios mais conhecidos envolvendo as HQ foi a cruzada liderada pelo 

psiquiatra Fredric Wertham, nos anos 1940/1950, nos Estados Unidos. “Dr. Wertham 

defendia a ideia que o sexo e a violência presentes nos quadrinhos impeliam à 

delinquência, constituindo-se, portanto, em elementos deturpadores da formação 

dos jovens leitores” (BAHIA, 2012, p. 342). O psiquiatra, além de publicar um artigo 

sobre o assunto, também promoveu um simpósio intitulado “A psicopatologia dos 

quadrinhos” que ajudou a disseminar a campanha contra os quadrinhos (NYBERG, 

1998, p. 90 apud BAHIA, 2012, p. 342). Em 1948, assistiu-se a grandes queimas de 

quadrinhos, em várias cidades americanas, sendo que os episódios mais famosos e 

documentados foram os das cidades de Binghamton, em Nova York e Spencer, em 

West Virginia (HAJDU, 2008, 114-119 apud BAHIA, 2012, p. 342). 
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Segundo o autor, em 1954, Dr. Wertham publicou seu mais famoso livro “A Sedução 

do Inocente”. Ao apresentar suas pesquisas, descrever detalhadamente diversos 

estudos de caso e reafirmar suas conclusões sobre os efeitos negativos dos 

quadrinhos em jovens e crianças, o psiquiatra fornecia aos inimigos da indústria de 

quadrinhos o respaldo científico que eles precisavam.  

 

A última edição de Sedução dos Inocentes, do Dr. Wertham, saiu em 1996, jamais 

tendo sido publicado em português, apesar da repercussão no país. O psiquiatra 

morreu em 1981, aos 86 anos. Até seus últimos dias, afirmou que as HQ eram 

realmente nocivas às crianças (SILVA JUNIOR, 2004).  

 

Ainda, em 1954, o senado americano apertou o cerco à indústria cultural e formou 

um comitê oficial que convocou audiências com várias personalidades envolvidas no 

assunto (artistas, empresários, intelectuais, políticos, etc.) para discutir a questão. 

Ainda, foi criado um órgão de censura aos quadrinhos - Comics Code Authority 

(CCA), dirigido pela magistratura de Nova York. Os requisitos para receber o selo de 

aprovação do CCA eram diversos e incluíam, entre outras condições, acabar com os 

“vampiros, lobisomens e zumbis das histórias, além de eliminar as palavras “horror” 

e “terror” dos títulos a serem publicados. Todas as histórias também tinham que 

apresentar um final em que o “bem” sempre vencia o “mal”” (BAHIA, 2012, p. 342). 

 

Nesse contexto, houve uma retração da indústria, que teve que se adaptar aos 

novos parâmetros ditados pelo comitê. Algumas publicações, por não conseguirem 

obter o selo de aprovação, acabaram sendo descontinuadas e, alguns anos depois, 

a editora EC Comics encerrou suas atividades. 

 

Na vanguarda da relação quadrinhos e educação, Will Eisner, um dos maiores 

quadrinistas do mundo, percebeu o potencial das HQ na área educativa, durante 

trabalho realizado na Segunda Guerra Mundial, no Vietnã e na Coréia, e decidiu 

parar de desenhar seu personagem mais famoso, o Spirit, para investir em um 

instituto criado para produzir quadrinhos educativos e institucionais (CARVALHO, 

2006). 
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No Brasil, os estudos sobre quadrinhos tiveram Moacy Cirne, nos anos 1970, como 

seu pioneiro. Ainda, ocorreu a fundação do Laboratório de Histórias em Quadrinhos 

da USP, hoje o mais importante centro de estudos sobre o tema no país.  

 

Na academia, a partir da década de 1980, os estudos culturais na Inglaterra 

começaram a questionar a divisão entre “alta” e “baixa” cultura, dando início à 

incorporação de produtos de massa como objetos dignos de investigação 

acadêmica.  

No mercado editorial, durante a mesma época, o ocidente começou a 
descobrir a riqueza e a longa tradição dos mangás japoneses que foram 
paulatinamente invadindo o ocidente e estabelecendo um diálogo global entre 
as tendências artísticas de HQs de várias partes do mundo. Em 1978, Will 
Eisner publica pela primeira vez nos Estados Unidos, A Contractwith God, 
ambicioso projeto que redefine a história dos quadrinhos americanos e 
populariza o pomposo (mas comercialmente eficiente) termo graphic novel 
para referir-se a quadrinhos vendidos no formato de livro, com narrativas 
fechadas, ou seja, não serializadas, e dirigidas normalmente ao público adulto 
(BAHIA, 2012, p. 345). 

 

Vergueiro (2010) afirma que, na área pedagógica, a mudança foi importante, uma 

vez que professores passaram a aceitar a presença de histórias em quadrinhos na 

escola (em sala de aula), caindo por terra a argumentação de que tais publicações 

eram destinadas apenas ao lazer e, desta forma, superficiais e com conteúdo pouco 

sério. Essa visão predominou no país, na segunda metade do século XX, mesmo 

que experiências com uso de HQ em livros didáticos (como tiras ilustrativas para 

análise, um recurso adicional à aprendizagem), a partir dos anos 1980, mostrassem 

o contrário. Uma mudança mais significativa ocorreu em 1996, quando foi 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que apontava 

para a necessidade de inserção de outras linguagens e manifestações artísticas nos 

níveis de ensino fundamental e médio. 

 

Segundo o autor, a LDB abriu o caminho do ensino para os quadrinhos, porém os 

mesmos só foram oficializados como prática a ser incluída na realidade de sala de 

aula, no ano seguinte ao da promulgação da lei, com a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que traziam uma releitura das práticas pedagógicas 

aplicadas na escola e criavam um novo referencial a ser adotado pelos professores, 

nos ensinos fundamental e médio. 
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Os parâmetros da área de Artes para o primeiro e segundo ciclos do ensino 

fundamental incluem as histórias em quadrinhos como expressão e comunicação na 

prática dos alunos, no bloco de conteúdos para artes visuais (PCN ARTE, acesso 

em 08 março 2013). Também, o PCN de Artes para o terceiro e quarto ciclo do 

ensino fundamental mencionam especificamente a necessidade de o aluno ser 

competente na leitura de histórias em quadrinhos e outras formas visuais, como 

publicidade, desenhos animados, fotografias e vídeos (PCN ARTE, acesso em 08 

março 2013). Os PCN de Língua Portuguesa também mencionam os quadrinhos e, 

nos do ensino fundamental, há referência específica tanto à charge e sua leitura 

crítica (PCN LÍNGUA PORTUGUESA, acesso em 08 março 2013), como às tiras de 

jornal, reconhecendo-as como gênero a ser usado em sala de aula. 

 

Ainda, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio trazem, no volume 

dedicado a Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, referências aos quadrinhos 

como manifestação artística a ser trabalhada em sala de aula. Em um trecho do 

documento, deixa clara a necessidade de leitura aprofundada dos quadrinhos, com o 

objetivo de perceber os recursos visuais do texto:  

 

Porém, quando o aluno identifica os “truques” que os desenhistas utilizam 
para criar efeitos de movimento e profundidade espacial nas histórias em 
quadrinhos e que aqueles e outros efeitos são também utilizados na arte, 
distinguindo os estilos das diversas tradições, épocas e artistas, o 
entendimento desses aspectos torna-se mais efetivo e interessante 
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO, acesso em 08 
março 2013, p. 185).  

 

Bahia (2012) afirma que, apesar da importância dos PCN, o programa 

governamental que causou o maior impacto na divulgação e circulação dos 

quadrinhos, no Brasil, foi o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE). 

Implementado pelo governo federal, desde 1996, o PNBE tem por objetivo distribuir 

livros não didáticos às bibliotecas de escolas públicas de todo o país. 

 

A década de 1980 presencia a mudança de pensamento da sociedade, em 
relação à avaliação negativa que se tinha da HQ. No Brasil, as políticas 
públicas de incentivo à leitura contribuíram, significativamente, no processo 
de reavaliação e valorização de narrativas gráficas. Entre elas, o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) desponta, a partir de 2006, “como um 
dos mais fortes catalisadores de tal reavaliação, com impacto direto na 
produção, distribuição, acesso e recepção de histórias em quadrinhos no 
Brasil” (BAHIA, 2012, p. 341). 
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Desde sua criação, em 1997, o programa havia realizado apenas a 
distribuição de livros literários. Em 2006, foram selecionadas pela primeira 
vez obras em quadrinhos, embora em número bem abaixo do total de livros 
comprados naquele ano. Dos 225 títulos selecionados pelo governo, 10 eram 
em quadrinhos, cerca de 4,5% do total (VERGUEIRO, 2010, p. 13).  

 

Apesar da conquista do espaço na escola, podem-se destacar dois pontos em 

relação à percepção das autoridades da educação em relação às HQ: a) eles 

desconsideram os quadrinhos como expressão artística; b) a HQ é vista apenas 

como um gênero literário diverso, com utilidade para o ensino (deixar o conteúdo 

mais atrativo, explicativo). Assim, a plasticidade dos quadrinhos, que é a 

característica principal de atração dos leitores, geralmente não é analisada, apenas 

seu conteúdo. 

 

Dentre as HQ selecionadas estavam: A Metamorfose, adaptado por Peter Kuper; O 

nome do jogo, de Will Eisner; Dom Quixote em quadrinhos, de Caco Galhardo; Toda 

Mafalda: da primeira à última tira, de Quino e A turma do Pererê: as gentilezas, de 

Ziraldo. Vergueiro (2010) afirma que a análise dos títulos incluídos no programa 

deixa a entender que o governo brasileiro vê os quadrinhos como um gênero 

literário. Essa interpretação pode ser conferida no site do FNDE, onde se lê 

 

Os acervos necessariamente contemplarão textos em verso (poemas, 
quadras, parlendas, cantigas, travalínguas, adivinhas), em prosa (pequenas 
histórias, novelas, contos, crônicas, textos de dramaturgia, memórias, 
biografias), livros de imagens e de histórias em quadrinhos, entre os quais se 
incluem obras clássicas da literatura universal adaptadas ao público da 
educação infantil e séries/anos iniciais do ensino fundamental (FNDE, acesso 
em 08 março 2013). 

 

Na seleção de obras para o PNBE de 2007, distribuída no ano seguinte, não foram 

selecionados títulos em quadrinhos entre as 60 obras direcionadas à educação 

infantil. Entretanto, na relação voltada ao ensino fundamental, sete dos 100 livros 

eram HQ. “Proporcionalmente, houve um aumento de títulos quadrinísticos, que 

passaram a 7% do total, contra cerca de 4,5% da listagem anterior” (VERGUEIRO, 

2010, p. 15). 

 

Segundo o autor, o edital do programa, em 2009, direcionava as obras às séries 

finais do ensino fundamental e ao ensino médio. Mais uma vez, o interesse por 
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títulos literários prevaleceu. No entanto, não consta no edital um item específico para 

adaptações literárias. O edital prevê que os acervos devam conter: poema, conto, 

crônica, teatro, texto da tradição popular, romance, memória, diário, biografia, 

ensaio, obras clássicas e histórias em quadrinhos. 

 

Desta forma, pode-se defender que, sob o ponto de vista do Governo Federal, têm-

se a interpretação de que quadrinhos são vistos como gêneros literários e não 

precisam ser necessariamente adaptações de outras obras.  

 

Ainda, nesse mesmo ano, a lista de obras para o ensino médio também incluiu HQ. 

“A relação de 2009 torna possível acreditar em um início de mudança. Os 

quadrinhos passam a ser vistos como leitura. Não mais como um instrumento que 

leva à leitura” (VERGUEIRO, 2010, p. 16). 

 

Dos 360 títulos do PNBE 2013 (sendo 180 obras para os anos finais do ensino 

fundamental e 180 para o ensino médio), 29 são histórias em quadrinhos, dentre 

eles O Fantasma de Canterville, 10 anos com Mafalda, A Turma do Pererê - Coisas 

do coração, Nietzsche em HQ, O médico e o monstro, dentre outras (PORTAL 

FNDE, acesso em 08 março de 2013).  

 

Entretanto, após análise de cada título de HQ, observa-se que, dos 29 selecionados, 

a maioria (20 títulos) corresponde a adaptações de obras clássicas da literatura para 

a linguagem dos quadrinhos. Desses 20 títulos, doze se referem a autores 

internacionais (Shakespeare, Kafka, Mary Shelley, Robert Louis Stevenson, etc.) e 

oito a autores nacionais (Machado de Assis, Guimarães Rosa, Rachel de Queiroz, 

Bernardo Guimarães, etc.). Dentre as HQ originais (que não são adaptações), cinco 

são de autores internacionais e quatro de autores nacionais, sendo que três delas 

trazem como temas a questão do folclore brasileiro ou religião. A partir desses 

dados, pode-se concluir que, para a educação formal (em especial a regulada pelo 

Governo), os quadrinhos ainda são utilizados, principalmente, como ferramenta de 

atração dos leitores e para uma melhor apreensão do conteúdo de histórias 

clássicas tradicionais. Ou seja, a HQ é vista como um meio, e não um fim. 

 

http://www.universohq.com/quadrinhos/2012/n23052012_02.cfm
http://www.universohq.com/quadrinhos/2007/n12062007_06.cfm
http://www.universohq.com/quadrinhos/2007/n12062007_06.cfm
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Vergueiro (2010) lembra, também, que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

processo de avaliação feito pelo governo federal, passou a incluir questões 

referentes aos diferentes gêneros dos quadrinhos ligados ao humor, verificando o 

domínio de leitura de outras linguagens, que não apenas as transmitidas pelo código 

verbal escrito. 

 

Carvalho (2006) afirma que, atualmente, não existe um código ou lei específica que 

limite o conteúdo das HQ, no Brasil, até porque a Constituição de 1988 estabelece, 

em seu artigo V, o direito à liberdade de expressão. Entretanto, os quadrinhos 

precisam trazer indicação sobre a idade dos leitores, bem como os autores estão 

sujeitos a punições, caso desrespeitem as leis em vigor (por exemplo, incitação ao 

racismo). 

 

Voltando à questão da relação das revistas em quadrinhos com a educação, 

segundo Pesquisa do Instituto Pró-Livro, os quadrinhos aparecem, ao lado dos livros 

infantis e dos livros didáticos, como o gênero mais lido entre leitores de 5 a 13 anos 

(INSTITUTO PRÓ-LIVRO, acesso em 08 março 2013). Segundo Vergueiro (2010), 

esta é uma confirmação do que já se conhecia: tradicionalmente, os públicos pré-

adolescente e adolescente são os principais consumidores de histórias em 

quadrinhos, no Brasil. 

 

Ainda, segundo Carvalho (2006), há vários indícios de que os quadrinhos podem ser 

um grande aliado da educação. Em pesquisa realizada pela Escola Superior de 

Administração, Marketing e Comunicação (ESAMC), com 3 mil leitores de HQ, em 

2001, identificou-se que 8,1% deles começaram a ler gibis como parte do processo 

de alfabetização, 61% preocupam-se com o Português das histórias e 51% leem 

quadrinhos em outras línguas. 

 

Outro dado interessante da mesma pesquisa é que 45,1% dos entrevistados 
declararam ler de uma a cinco revistas por mês; 26,6% leem de seis a dez 
gibis mensalmente; 5,1% de 10 a 15 revistas de HQs; e 17,7% leem mais de 
15 exemplares mensais (8,1% disseram não atentar para a frequência de 
leitura) (CARVALHO, 2006, p. 38). 

 

Um meio que atrai uma taxa tão alta de leitura, em um país em que a TV e o vídeo 

game são os maiores atrativos para as crianças, não pode ser desconsiderado como 
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uma porta de entrada para outros tipos de literatura, bem como ferramenta potencial 

para educar, formar opinião e disseminar cultura. 

 

Carvalho (2006) afirma que há pesquisas ainda mais amplas e esclarecedoras, 

como a “Retratos da Escola 2”, realizada pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), em dez estados brasileiros, também em 2001, 

que comprova que alunos que leem HQ têm desempenho escolar melhor que 

aqueles que usam apenas o livro didático.  

 

Entre os estudantes da 4ª série da rede pública, a HQ aumenta 
significativamente a performance dos alunos: entre os que acompanham os 
quadrinhos, o percentual das melhores notas nas provas aplicadas foi de 
17,1% contra 9,9% entre os que não leem (CARVALHO, 2006, p. 38). 

 

Nesse sentido, Luyten (1989, p. 60) afirma que, ao contrário do pensamento de 

muitos pedagogos, as HQ estimulam a criatividade e a imaginação da criança, 

quando bem utilizados, ou seja, discutindo-se, na sala de aula, no sentido de 

“desvendar o caráter mitológico e ideológico das ações das personagens que 

trabalham o comportamento psicológico e social dos seres humanos na sua 

realidade e em situações concretas”. Podem servir de reforço à leitura, além de 

possuírem uma linguagem altamente dinâmica. É uma forma de arte fluida, embora 

intensa e transitória, dando espaço permanente às formas de renovação. 

 

Segundo a autora, os quadrinhos têm sido, constantemente, utilizados para auxiliar 

a recepção de mensagens em outros meios de comunicação: na propaganda, nos 

livros didáticos e, principalmente, na valorização da consciência crítica popular. 

Nesse sentido, a forma quadrinizada foi e está sendo amplamente usada como 

forma de trazer à memória popular a valorização do ser humano. Suas temáticas 

envolvem situações do cotidiano, dos porquês dos acontecimentos sociais, políticos 

e econômicos e ensina a agir em determinadas situações.  

 

Por exemplo, é muito comum utilizar a linguagem dos quadrinhos em campanhas 

educativas voltadas para pessoas com pouco ou nenhum grau de instrução formal. 

O Governo do Espírito Santo realizou uma campanha em forma de quadrinhos para 

conscientização do homem do campo em relação à tríplice lavagem de recipientes 
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que continham agrotóxicos. Por ser uma linguagem de fácil compreensão (as 

imagens ajudam aqueles que não sabem ler) e didática, os resultados são mais 

positivos do que em campanhas com linguagem tradicional. 

 

Para as crianças, exemplos como a Bíblia em quadrinhos têm sido utilizados como 

apoio ao catecismo, na religião católica. Nesse caso, a linguagem de HQ é 

facilmente apreendida pelas crianças, acostumadas com os desenhos animados da 

TV e com as revistas em quadrinhos tradicionais. 

 

Campos e Lomboglia (1989, p. 10) afirmam que “entre as formas visuais criadas 

pela humanidade, nenhum gênero, do passado ou do presente, ultrapassou em 

quantidade a produção das histórias em quadrinhos”. As autoras pontuam que há 

uma escassez de avaliação histórica, estética ou filosófica sobre as HQ, tanto como 

arte, quanto como fenômeno cultural. 

 

Segundo as autoras, as HQ oferecem entretenimento, fantasia, jogo, como uma 

forma ativa de passar o tempo (independente da idade), mas podem e devem, 

também, informar, formar e educar. 

 

As publicações em que as HQ têm sido usadas como instrumento educacional 

podem ser classificadas em quatro categorias: - a edição voltada exclusivamente 

para o mercado de livro didático; - a edição com objetivo de ensino, mas voltada ao 

público em geral; - a edição com objetivo de entretenimento, mas com forte 

conteúdo educacional; - e as edições com objetivo unicamente de entretenimento 

(GUIMARÃES, 2001). 

 

Entre as revistas de banca, são poucos os exemplos de publicações 
que contenham informações de qualidade. A revista “Ken Parker”, 
embora seja um gibi de faroeste, trata o tema da colonização dos 
Estados Unidos com seriedade e desmistificação. A série “Pererê” de 
Ziraldo, nos anos 1960, evidenciou como nenhuma outra o 
sentimento de brasilidade, dando sua contribuição, na época, para a 
formação de uma identidade nacional (GUIMARÃES, 2001, p. 9). 

 

Guimarães (2001) afirma que, exceto alguns poucos exemplos, as revistas de banca 

não apresentam conteúdo educativo que mereça destaque. Nos quadrinhos 
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europeus, feitos para publicação em álbuns, o cuidado com a documentação 

histórica é bastante grande.  

 
As séries “Corto Maltese” e “Escorpiões do Deserto” de Hugo Pratt 
são ricas em dados históricos sobre as grandes guerras mundiais. A 
série “Asterix” de Goscinny e Uderzo representa com fidelidade o 
mundo na época do Império Romano. A revista “Super Eco”, 
destinada ao ensino de Ecologia, traz belas HQs relacionadas ao 
tema (GUIMARÃES, 2001, p. 10). 

 

Silva (1989) afirma que, em virtude da aceitação e do uso generalizado, as HQ 

foram inseridas nos livros didáticos como recurso adicional de aprendizagem, para 

adultos e crianças, e tratando dos mais variados assuntos como Matemática, 

Português, Biologia, Física, História, dentre outros.  

 

Consideradas como um meio de comunicação de massa, as HQ propiciam o debate, 

em sala de aula, “no sentido de se poder desvendar o caráter mitológico e ideológico 

das ações das personagens que trabalham o comportamento psicológico e social 

dos seres humanos na sua realidade e em situação concretas” (SILVA, 1989, p. 60). 

 

O autor afirma que considerar que a criança é apolítica e que o ambiente em que ela 

se forma é de pura neutralidade, seria um reducionismo pedagógico. Nesse 

contexto, pensar e repensar criticamente as figuras, o que dizem e como dizem, 

pode ser uma forma lúdica, prazerosa e comunicacional de se trabalhar os 

quadrinhos no processo ensino-aprendizagem.  

 

Diante deste raciocínio, Luyten (1989) afirma que, no momento em que pais e 

pedagogos considerarem as HQ como seus aliados, se abrirá uma infinidade de 

possibilidades práticas a seu serviço.  Além de despertar manifestações artísticas, 

os quadrinhos podem ser poderosos auxiliares na sala de aula e na comunidade, a 

partir da estimulação da consciência crítica sobre a realidade brasileira e o meio em 

que se vive. 

 

Esse tipo de trabalho com os quadrinhos é positivo para o desenvolvimento das 

crianças, uma vez que propõe uma análise completa, não só do conteúdo da 

história, fazendo a criança pensar a respeito das temáticas e personagens ali 

apresentados (e que, na maioria das vezes, são assimilados, automaticamente, com 
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um mínimo de reflexão), mas também sobre o plano de expressão, ou seja, as 

formas, cores, a plasticidade, a estética ali proposta, enriquecendo o conhecimento 

artístico das crianças.  

 

A autora propõe um roteiro com sugestões de utilização das HQ, como a análise de 

sua forma e conteúdo; seu aproveitamento como tema de discussões; seu uso na 

linguagem oral e escrita; na identificação projetiva de personalidade; nos livros 

didáticos; nas comunidades, paróquias ou grupos; além de incentivar a pesquisa de 

histórias em quadrinhos, a partir da visita a museus e realização de cursos 

específicos. 

 

Calazans (2004) afirma que a HQ é uma forma de expressão tecnológica típica da 

indústria cultural, permitindo que seus autores expressem questões científicas, 

filosóficas e artísticas, de maneira livre. Ainda, afirma que, na escola, por ser uma 

forma de lazer e entretenimento, não encontra resistência por parte dos alunos, 

sendo uma linguagem de conotação afetiva de fácil compreensão. Segundo o autor, 

há uma grande lacuna bibliográfica de estudos sobre o assunto, daí a importância de 

se aprofundar a literatura especializada. 

 

Em sua obra, Calazans (2004) registra um conjunto de experiências acumuladas no 

emprego das HQ como recurso de apoio didático em sala de aula, socializando o 

material coletado, bem como seus resultados de análises, com o objetivo de 

expandir o número de participantes e colaboradores nesse assunto. Segundo o 

autor, um artigo de Serpa e Alencar, sobre HQ na sala de aula, publicado em 1988, 

na revista Nova Escola, afirma que, após uma pesquisa sobre hábitos de leitura dos 

alunos, 100% deles gostavam mais de ler quadrinhos do que qualquer outro tipo de 

publicação. Uma vez que os quadrinhos pertencem à categoria de mídia impressa e, 

portanto, são similares aos livros, eles podem funcionar como influenciadores no 

processo de criação do hábito da leitura. 

 

Tomando como exemplo de análise as HQ da “Turma da Mônica”, Calazans (2004) 

afirma que Mônica pode ser comparada à “Luluzinha”, de Marjorie Henderson Buell, 

criada em 1935, sendo que as semelhanças entre as duas vão desde a cor do 

vestido (vermelho), até a temática de suas histórias. Ao explorar seu uso nas 
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escolas, pode-se debater com os alunos a ausência de signos brasileiros (exceto por 

“Chico Bento”) e para os defeitos de caráter de cada personagem que, segundo o 

autor, relacionam-se aos sete pecados: Magali – gula; Mônica – ira; Cebolinha – 

inveja; os Souza – luxúria; Tina- vaidade; Franjinha – soberba; Chico Bento – 

preguiça. Ainda, um professor de português pode usar a figura do Chico Bento para 

ensinar o português; no campo da educação artística, o docente pode levantar uma 

variedade de HQ e relacioná-las a estilos próprios de alguns movimentos artísticos. 

Assim, “os limites do emprego de HQ em sala de aula são os limites da criatividade 

de cada professor” (CALAZANS, 2004, p. 17).  

 

O autor afirma que as séries de Julierme de Abreu e Castro são consideradas os 

primeiros quadrinhos produzidos com fins paradidáticos ou didáticos, no Brasil.  

 

Nesses livros de atividades programadas para ensino dirigido, publicados 
pela IBEP, havia fragmentos ou páginas inteiras de HQs, desde a década de 
60. O primeiro livro, de geografia, é de 1967: era inovador e envolvente, 
exigindo participação da classe e rompendo com o magister dixit vigente de 
época (CALAZANS, 2004, p. 20).  

 

Segundo o autor, a iniciativa foi tão bem sucedida que, em 1968, seguiram com 

publicações de livros de história – do Brasil e geral. Os desenhos de Eugenio 

Clonesi e Rodolfo Zala traziam objetos e vestuário de época, fruto de pesquisas 

detalhadas.  

 

Ainda, Calazans (2004) apresenta exemplos da utilização de quadrinhos como 

material didático, citando a publicação, a partir da década de 50, pela Editora Brasil-

América (EBAL), de séries de variadas revistas com biografia cívicas e fatos 

históricos, como Edição Maravilhosa e Grandes Figuras. Nelas, era contada a vida 

de personalidades como Monteiro Lobato, Osvaldo Cruz, Santos Dumont, além de 

episódios históricos como a viagem da família real portuguesa, a fundação de 

Brasília, dentre outras. Apesar da boa intenção, essas HQ eram descritivas e 

monótonas, sem ação, suspense ou romance, contando com muitos planos médios 

estáticos, usando, ainda, linguagem de difícil compreensão. 

 

Uma diversidade de gibis destinados aos mais diversos propósitos é citada por 

Calazans (2004), dentre eles: 
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- 1942 – O Suplemento Juvenil especial publica A guerra holandesa, em cores e 

capa dura, contando a história da luta, em Recife e Olinda, para expulsar os 

holandeses de Pernambuco; 

- 1968 – Tonico e Petrolino, gibi distribuído gratuitamente em postos de gasolina, 

ensinando tudo sobre o petróleo; 

- Década de 60 – o Elefantinho, da Shell, protagonizava o gibi Os três mosquiteiros, 

que ensinava a evitar a proliferação de mosquitos, também distribuído nos postos da 

Shell; 

- Década de 1980 e 1990 – jornais sindicais publicavam personagens como 

Bebel,ensinando sobre direitos da trabalhadora, sobre a dupla jornada de trabalho, 

etc. 

- 1980 – o Centro de Estudos do Trabalho (CET) publica a coleção Cadernos do 

CET, com quadrinhos educativos sobre reforma agrária, constituinte, visita do Papa, 

dentre outros assuntos pertinentes à época. 

- 1981 – Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, é o último trabalho de 

publicação da EBAL. 

- Bíblias em quadrinhos e vidas de santos são publicados em quadrinhos; 

- Governo Quércia – HQs de Fluorindo, rato que representava o flúor no tratamento 

da água (personagem mal sucedido); 

- 1985 – “Guerra dos Farrapos”, pela L&PM, trabalho de resgate da memória 

histórica do Brasil; 

- 1988 – Procon, gibi “Loteamento”; 

- 1990 – “Chega de enchentes”, gibi assinado por Ziraldo e distribuído nas favelas do 

Rio de Janeiro; 

- 1999 – Cedraz, autor internacionalmente consagrado, lança na Bahia o gibi “Zé 

Bombinha”, ensinando segurança e educação no trânsito; 

 

Uma das mais interessantes iniciativas foi a publicação de quadrinhos informativos 

no presídio do Carandiru que continham um personagem negro ou mulato, ex 

presidiário que estava envolvido com a marginalidade, violência, mas sempre 

praticava sexo seguro. 

 

Em pesquisa realizada por Piffer (2006), em um Centro de Educação Infantil, em 

Vitória (ES), foi identificado que uma das práticas mais comuns em sala de aula era 
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o trabalho com histórias em quadrinhos, representando 37,5% dos 60 eventos  

registrados em diário de campo, pela autora.  

 

A entrada do gênero história em quadrinhos na sala de aula teve início no 
primeiro bimestre do ano letivo, estendendo-se até o final do ano. Sua 
circulação (...) ocorreu por meio de diferentes suportes textuais, como gibis, 
almanaques, jornais e livros. As histórias também foram apresentadas às 
crianças em cartazes, em transparências e por meio de cópias xerografadas. 
A partir dessas histórias, foram desenvolvidas atividades em torno de duas 
principais demandas: a produção de histórias em quadrinhos e a reescrita a 
partir de histórias em quadrinhos (PIFFER, 2006, p. 5). 

 

Segundo análise da autora sobre essa prática específica, as crianças não realizaram 

o trabalho de produção conforme as orientações delineadas (prescrição de 

narrativas curtas com início, meio e fim; uso de balões de fala; as onomatopeias, 

símbolos e ícones etc.), buscando diferentes alternativas para cumprir as tarefas 

solicitadas pelas professoras: escrever HQ. A autora afirma que, muitas vezes, as 

histórias em quadrinhos entram no espaço escolar influenciadas por essa certa 

facilidade de se trabalhar com o gênero, pressupondo-se, erroneamente, que a 

leitura e a escrita de quadrinhos são capacidades facilmente desenvolvidas. 

 

Esta pesquisa é um exemplo de como a educação e os quadrinhos precisam estar 

em sintonia, por meio de treinamento e conhecimento dos professores para 

utilização dos mesmos em sala de aula. 

 

Carvalho (2006) indica duas formas de utilização dos quadrinhos na sala de aula: 

como ferramenta (para)didática, em exercícios e exemplos das mais variadas 

disciplinas, ou como exercício multidisciplinar, na criação de HQ. Por exemplo, na 

disciplina de História, pode-se mostrar como os quadrinhos se inserem ou foram 

usados em episódios históricos da humanidade e como retratam a história. 

 

Em um cartaz distribuído em todo os EUA, Mickey aparecia vestido de 
soldado, com cara de bravo, tendo ao lado um japonês que ameaçava enfiar 
uma faca em suas costas. O cartaz trazia estes dizeres: “Lembre-se de Pearl 
Harbor. Mantenha-se atento!” 
 
Já Donald protagonizou um desenho animado no qual era um cidadão 
alemão capturado pela máquina nazista, que o obrigava a trabalhar noite e 
dia, sem dormir ou comer, em uma rotina torturante (CARVALHO, 2006, p. 
62). 
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Segundo o autor, o caso mais simbólico foi a criação de “Capitão América” e “Mulher 

Maravilha”, dois super-heróis com objetivos claros de elevar a moral americana. O 

primeiro, criado sob encomenda, visava despertar o patriotismo na população, 

principalmente, devido à presença dos EUA na guerra. A mensagem passada era: 

todo americano pode servir a seu país. Já a “Mulher Maravilha” veio para elevar a 

autoestima das mulheres, deixadas pelos maridos que foram servir ao exército. 

Ambos se vestem com as cores e símbolos da bandeira americana.  

 

Esse é apenas um exemplo de como os quadrinhos podem ser trabalhados em sala 

de aula. Carvalho (2006) inclui muitas outras sugestões, ao longo de seu texto. 

 

2.3 CRUZAMENTOS E CONSIDERAÇÕES  

 

Analisando, historicamente, o começo oficial das HQ, no mundo e no Brasil, pode-se 

concluir que houve pouca diferença de tempo entre ambos. Enquanto os quadrinhos 

surgiam, na Europa, em 1827, apenas 10 anos depois (1837) se dava seu início no 

Brasil. Na medida em que personagens eram criados, nos EUA, como “Juca e 

Chico”, de Busch (1865), os mesmos passavam a ser reproduzidos no Brasil, nesse 

caso específico, por Agostini (1867).  

 

O primeiro personagem fixo a ser publicado em um meio de comunicação de massa, 

“O Menino Amarelo”, em 1895, foi seguido de perto pelos brasileiros que, em 1905, 

trazem “Buster Brown” (Chiquinho), do mesmo autor do Menino Amarelo – Outcault 

– para a revista O Tico-Tico, em 1905. 

 

Apesar de acompanhar esse desenvolvimento dos quadrinhos americanos, o Brasil 

não possuía criação própria significativa, se limitando a copiar os quadrinhos 

estrangeiros. Ainda, uma das principais diferenças entre Brasil e EUA era a 

existência, neste último, dos Syndicates, instituições criadas para regular, bem como 

fomentar a distribuição e a comercialização das HQ, o que representou um estímulo 

importante para a disseminação dos quadrinhos americanos pelo mundo. 

 

Nesse contexto, a escola brasileira vivia o período da Primeira República, em que a 

leitura tinha por objetivo assimilar a doutrina cristã e os valores morais vigentes. 
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Ainda, era feita em manuais, ou seja, publicações destinadas exclusivamente para 

uso na escola. Assim, a abertura para a entrada dos quadrinhos nesse ambiente era 

nula, uma vez que outros materiais, diversos dos manuais, não eram permitidos, 

bem como a temática presente nas HQ não condizia com os valores religiosos e 

morais que se desejava propagar (SOUZA, 2008). 

 

Ainda, o predomínio do pensamento Iluminista, com a valorização de obras “cultas” 

pode ser entendido como mais um obstáculo para a valorização dos quadrinhos, 

modalidade da cultura popular. 

 

Durante a década de 30 e 40, no Governo Vargas, o Estado autoritário e 

centralizador abraça a campanha do nacionalismo, da valorização dos símbolos da 

pátria, um dos motivos que pode ter representado certa desvalorização dos 

quadrinhos importados. Esse pensamento perdurou até a década de 70 (SOUZA, 

2008). 

 

Saviani (2006) afirma que, no período, há o movimento da Escola Nova, que visava 

uma modernização do ensino nacional. É nessa época que os quadrinhos 

americanos viveram sua “Era de Ouro”. Apesar das tentativas, as novas práticas não 

foram implementadas, em plenitude, no cotidiano do ensino brasileiro. Em 1949/50, 

é lançado um Programa analítico que sugeria o uso de procedimentos didáticos que 

mobilizassem o interesse das crianças, dentre eles gravuras, charadas, jornal 

escolar etc. Embora essa iniciativa demonstre uma mudança na mentalidade 

escolar, que significaria uma maior abertura para os quadrinhos, também não se 

pode afirmar que o programa foi seguido pelos educadores da época. Essa 

manutenção do “tradicionalismo”, durante tanto tempo, na escola, também pode ter 

atrasado a aceitação das HQ neste ambiente.  

 

A vanguarda do Brasil nessa área tem como marco principal a I Exposição 

Internacional de História em Quadrinhos, em 1951, reconhecida, posteriormente, por 

estudiosos internacionais, como a primeira iniciativa da área. Nessa mesma década, 

o Brasil vive um movimento nacionalista, marcado pela luta por produções 

genuinamente brasileiras. Entretanto, apenas em 1960 surge o primeiro personagem 
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com características nacionais, “Pererê”, o saci de Ziraldo, símbolo do folclore 

nacional. 

 

Na década de 60, estudiosos europeus levam os quadrinhos para a universidade, 

dando início ao período de revalorização dos quadrinhos, após a caça às bruxas das 

décadas anteriores (40 e, principalmente, 50). Foi o período do movimento 

underground, de rebeldia contra os Syndicates, nos EUA, marcado pela Guerra do 

Vietnã e pelo movimento Hippie. No Brasil, o movimento de protesto udi-grudi surge 

uma década depois, durante a ditadura militar, lutando contra a repressão e a 

censura. 

 

Nos anos 70, o Brasil presencia o desenvolvimento das HQ de Maurício de Souza, 

autor de maior expressividade brasileiro. Na mesma época, têm início os estudos de 

Moacy Cirne, representando um movimento positivo de educadores na aceitação e 

utilização dos quadrinhos na escola e, especialmente, na sala de aula. Assim, as 

décadas de 70 e 80 representam o período de valorização dos quadrinhos 

(enquanto esse movimento aconteceu na Europa e EUA, a partir de 1960) com a 

fundação do Laboratório de Histórias em Quadrinhos da USP; a inclusão de 

quadrinhos em livros didáticos; a introdução, proposta pelo prof. Francisco Araújo, 

de estudos sobre HQ na Universidade de Brasília; a inserção da editoração em 

quadrinhos na ECA – Escola de Comunicação e Artes de SP, por Sonia Luyten e 

Luiz Antonio Cagnin; e a premiação do Brasil em congressos internacionais de 

comics, pelo mundo. A partir daí, há uma grande produção de gibis com fins 

educativos diversos (dentro e fora da escola). 

 

Apesar dos avanços, as políticas públicas só começaram a investir no gênero, na 

década de 90. A mudança mais significativa veio em 1996, com a LDB propondo a 

inserção de outras linguagens no ensino brasileiro, e sua oficialização por meio dos 

PCNs. Ainda, a inserção de HQ no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) 

pode ter sido o maior avanço do pensamento sobre HQ no universo escolar, até o 

momento (século XXI). Entretanto, uma análise dos quadrinhos escolhidos para o 

programa demonstra que a maioria ainda se refere à adaptação de clássicos da 

literatura nacional e estrangeira, não representando um interesse legítimo pelo 
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gênero HQ, mas sim tratando-o como um recurso de facilitação do processo de 

aprendizagem. 

 

Assim, apesar de ter acompanhado o mundo, em seu nascimento, o 

desenvolvimento das HQ, no Brasil, teve suas particularidades. Não foram 

encontrados dados sobre a utilização de HQ nas escolas de ensino fundamental, no 

mundo. Entretanto, acredita-se que, com a abertura das universidades europeias 

para o estudo dos quadrinhos, na década de 60, o desenvolvimento do gênero na 

educação, de forma geral, pode ter ocorrido, na mesma época. No Brasil, entretanto, 

esse desenvolvimento se deu tardiamente, a partir da década de 80, com iniciativas 

mais significativas nos anos 90 e 2000. 

 

2.4 MAURÍCIO DE SOUSA: UM TÓPICO À PARTE. 

 

Levando em consideração o fato de que a revista em quadrinhos “Turma da Mônica 

Jovem”, objeto de investigação deste estudo, é de propriedade do quadrinista 

Maurício de Sousa, decidimos traçar um breve histórico da vida e obra de seu 

criador, a fim de desvelar algumas características que sejam de interesse para a 

análise aqui proposta. 

 

Maurício de Sousa começou sua carreira com HQ, em 1959. Sendo, atualmente, o 

quadrinista de maior sucesso profissional, no Brasil, seus quadrinhos possuem a 

característica de passar de geração para geração, buscando não perder a 

atualidade. Segundo Gusman (2006), umas das principais preocupações que 

Maurício transmite aos roteiristas e desenhistas de seu estúdio é a de trazer nas 

histórias fatos relevantes à época em que são publicados, característica essa 

marcante nas revistas TMJ, inserida na sociedade de consumo contemporânea. 

 

Maurício possui a maior galeria de personagens de um quadrinista brasileiro, não 

tendo escapado das críticas, como a de que seu trabalho é comercial. Suas HQ são 

publicadas no exterior, em países como Itália, Japão, Indonésia, EUA, Portugal, 

Coréia do Sul, Bélgica, Inglaterra, Suíça, Irlanda, Grécia, dentre outros. 
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Gusman (2006) conta que Maurício teve contato com uma história em quadrinhos, 

pela primeira vez, ainda na infância (ele tinha cinco anos), em São Paulo. Era um 

exemplar sem capa de O Gury, presenteado pelo dono de um posto de gasolina, 

próximo de sua casa. O garoto que, até então, tinha como livro de cabeceira um 

exemplar da enciclopédia Larousse em francês, ficou fascinado com as ilustrações 

da revista e acabou pedindo outras para o pai. Segundo o autor, as figuras paterna e 

materna de Maurício foram um grande incentivo ao desenvolvimento de sua 

profissão de quadrinista, uma vez que, diferente de outros pais, que condenavam a 

leitura dos quadrinhos, “seu” Antônio e dona Petrolina eram grandes incentivadores 

do hábito da leitura, mesmo que ela viesse acompanhada por desenhos que 

incomodavam tanta gente. 

 

Assim, a primeira revista adquirida por Maurício pelo pai foi O Globo Juvenil. Porém, 

seu formato tabloide era difícil de ser manuseado por uma criança, fato que fez com 

que Sr. Antônio trouxesse o Gibi para o filho, que possuía um formato mais próximo 

das revistas em quadrinhos atuais. Sua mãe, por meio da leitura das HQ, ensinou ao 

filho as primeiras letras, sílabas, frases e assim por diante, fazendo com que 

Maurício fosse, praticamente, alfabetizado por meio dos quadrinhos. 

 

Durante a época de maior perseguição às HQ, Maurício vivenciou de perto uma 

queima de quadrinhos, em Mogi das Cruzes, comandada por um professor de 

matemática, recém-chegado da Alemanha. Ele acabou entregando dois ou três 

exemplares que possuía em duplicata para não ficar mal visto na escola (GUSMAN, 

2006). 

 

Durante ocasiões especiais, como aniversário, Dia das Crianças e Natal, Maurício 

pedia de presente a parentes, edições especiais de histórias em quadrinhos, como o 

Almanaque Juvenil. O hábito de colecionar é, inclusive, um dos que diferenciam o 

leitor de quadrinhos dos demais leitores. 

 

O autor afirma que, apesar do sucesso dos grandes super-heróis, como “Superman”, 

Maurício nunca se interessou muito por eles.  
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O conceito de Maurício sobre os super-heróis se reflete inclusive em seu 
trabalho, pois nos gibis da Turma da Mônica há centenas de paródias de 
uniformizados famosos, como Batman, Superman, Homem-Aranha, 
Wolverine e outros, que o autor aprova, porque são feitas justamente para 
divertir as crianças (GUSMAN, 2006, p. 23). 

 
 
Maurício, em entrevista a Gusman (2006), conta que, por não gostar de todas as 

histórias que eram publicadas nas revistas, resolveu montar sua própria revistinhas, 

recortando apenas os quadrinhos que mais lhe agradavam e montando em 

cartolinas costuradas. O curioso desse episódio é que ele acabou criando seu 

próprio álbum do Spirit, 30 anos antes de alguma editora brasileira ter a ideia de 

reunir em edições especiais as histórias do principal personagem de Will Eisner. 

 

Em relação a sua carreira profissional, Gusman (2006) afirma que Maurício sempre 

soube que queria ser desenhista, uma vez que treinava, em seus cadernos de 

desenho, a reprodução de personagens, estudo de roteiros e gêneros das histórias, 

bem como o traço de cada autor. Como absorvia com maior facilidade os quadrinhos 

cômicos, escolheu o humor como estilo a ser adotado em seu trabalho. A decisão de 

se profissionalizar aconteceu ainda na adolescência, quando estava na 8ª série e, 

após visita à fábrica de papel da Suzano, com a escola, preparou uma revistinha 

especial sobre a visita, com todas as informações básicas e a parte da gozação. O 

primeiro trabalho sério com quadrinhos ocorreu em 1955, no Mogi Esportivo, 

caderno especial do Diário de Mogi. Maurício desenhava as mascotes dos times de 

futebol da região. Depois disso, surgiram encomendas de cartazes para lojas e 

pôsteres para professores, sobre os mais variados temas. As experiências deram a 

ela a confiança para tentar trabalho em São Paulo. 

 

Começou trabalhando como copidesque, no Folha da Manhã, pois dentro do jornal, 

poderia aprimorar seu trabalho para depois buscar um espaço como quadrinista. 

Numa seleção para repórter, Maurício foi trabalhar na editoria de polícia e ficou cinco 

anos no cargo.  

 

Com o tempo, nos intervalos entre uma reportagem e outra, Mauricio foi 
tendo oportunidade de publicar alguns de seus trabalhos. (...) Os jornalistas 
lhe pediam ilustrações que precisavam ser feitas a toque de caixa, para entrar 
na primeira página ou no caderno de variedades. (...) Foi nessa fase que 
Maurício adquiriu rapidez e passou a desenvolver um estilo cada vez mais 
simples de traço (GUSMAN, 2006, p. 35). 



113 

 

Sua primeira tira semanal foi Bidu e seu dono Franjinha, em 1959, no caderno de 

variedades da Folha da Manhã. Em 1960, abandonou a carreira jornalística e 

montou, em Mogi das Cruzes, um pequeno estúdio, decidindo que viveria de suas 

tiras, praticamente uma utopia para aquela época, no Brasil. Com a estratégia de 

visitar redações de jornais situadas a, no máximo, 100 km de SP, passou a oferecer 

suas tiras para os editores. No mesmo ano, Bidu foi publicado pela Editora 

Continental como uma revistinha em quadrinhos independente.  

 

Entretanto, Maurício continuou a oferecer suas tiras – agora, Bidu, Cebolinha e 

Piteco – pelo correio, para as redações dos principais jornais do país. Com o 

aumento da demanda, contratou auxiliares e os treinou para apagar o traço a lápis, 

preencher espaços de preto e fazer os balões e as letras. Ele ainda escrevia e 

desenhava todas as tiras. Em 1963, criou Mônica, inspirada em sua própria filha. “No 

final da década de 60, os personagens de Mauricio já se destacavam como ótimos 

produtos de merchandising, como o Jotalhão, que virou garoto-propaganda do 

extrato de tomate Cica” (GUSMAN, 2006, p. 40). 

 

Em viagem ao Festival de Lucca, na Itália, levou uma exposição dos seus materiais, 

bonecos e anúncios publicitários com seus personagens, o que lhe rendeu uma 

menção honrosa que chamou a atenção da Editora Abril, que o convidou a publicar, 

em 1970, a revistinha da Mônica. Na Abril, enfrentou a concorrência interna das 

revistas Disney, os quadrinhos infantis mais vendidos no país, até então. O resultado 

de colocar seus personagens em bancas de revista foi aparecendo (as crianças que 

não liam jornais não conheciam suas tiras) e, em 1971, Mauricio ganhou o troféu 

Yellow Kid. 

 

Com o sucesso, foi criada uma linha de montagem para a Turma da Mônica, inédita 

no Brasil (só as revistas Disney possuíam algo similar), em que Mauricio passou a 

delegar tarefas. A única etapa que até hoje ele faz questão de averiguar e dar a 

palavra final é a ideia básica da história (os argumentos) (GUSMAN, 2006).  

 

No final da década de 70, a Turma da Mônica, derrotando a Disney, conquistou o 

posto de HQ mais lida no Brasil, título que perdura até os dias atuais. Em 1986, 

Mauricio de Sousa foi para a Editora Globo, onde surgiram novos títulos. Em 2006, 
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saiu da Globo para a Panini, uma multinacional italiana onde permanece até o 

presente momento (2014).  

 

"Essa é uma marca que se renova constantemente, passa de pai para filho", 
diz José Roberto Martins, diretor da consultoria GlobalBrands. Não à toa suas 
revistas dominam 86% do mercado nacional de quadrinhos. "No ano 
passado, a nossa tiragem superou a casa dos 23 milhões de exemplares", diz 
José Martins, presidente da Panini, editora italiana que possui os direitos de 
publicação da Turma da Mônica no Brasil. Esse sucesso foi conquistado com 
a ajuda da Turma da Mônica Jovem, revista lançada em agosto de 2008 
(SAMBRANA, acesso em 03 outubro 2013). 

 

Consolidando seus negócios, seus personagens ganharam os cinemas, viraram 

parques temáticos, foram publicados em dezenas de países no exterior, estrelaram 

diversas publicações didáticas e se tornaram um dos grandes fenômenos de 

licenciamento, no Brasil.  

 

Mônica e companhia estão em todas - de molho de tomate a fralda, de maçã 
a chocolate, de brinquedo a produtos de beleza. "Os personagens têm 
valores de confiança, qualidade e simpatia", diz Eduardo Aron, diretor de 
cuidados pessoais da Kimberly-Clark, que possui uma extensa linha de 
produtos da Turma da Mônica. Só em fraldas, o carrochefe da empresa, a 
companhia possui 21,4% de participação de mercado em vendas. O 
executivo não abre os números, mas estima-se que sejam vendidos 150 
milhões de fraldas da Turma da Mônica por mês. A marca é tão forte que 
a empresa lançou uma linha de xampu há apenas dois anos e já possui 
10% do mercado brasileiro (SAMBRANA, acesso em 03 outubro 2013). 

 

Em entrevista concedida à Revista Gol, companhia aérea brasileira, Maurício explica 

que, para licenciar um produto com algum de seus personagens, é preciso que ele 

esteja sempre ligado ao mundo da criança (VILLAS, 2013). 

 

São mais de um bilhão de revistas publicadas em 120 países, 12 longas-metragens 

da Turma da Mônica lançados ao passar dos anos, cerca de três mil produtos 

licenciados e a gigantesca engrenagem alimentada por suas criações que, 

anualmente, movimentam US$ 2 bilhões e empregam 30 mil pessoas direta e 

indiretamente (SAMBRANA, acesso em 03 outubro 2013). 

 

Dentre os projetos a serem realizados estão a TV Mônica no You Tube; sete novos 

Parques da Mônica, sendo quatro na Europa, um em Luanda e mais dois no Brasil; 

espetáculos teatrais com a Turma para todo o País; um filme de animação digital do 

Horácio e investimentos maiores no setor educacional. 
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Este último, na visão de Sousa, é o projeto mais importante de todos. "É o 
meu grande sonho, levar a Turma da Mônica para as escolas", diz. Um sonho 
que se tornou realidade na China, por mais incrível que pareça. Em 2007, 
quando estava em uma feira de quadrinhos em Bologna, Itália, o desenhista 
foi procurado por representantes do governo chinês, que buscavam 
personagens para fazer parte da cartilha curricular das escolas de ensino 
básico. "Eles me disseram que escolheram a Turma da Mônica porque não 
tinha violência, era alegre e tinha valores como, por exemplo, respeito ao 
próximo e ao meio ambiente. O ministro chinês disse, inclusive, que os 
personagens eram chineses porque tinham o olho grande típico dos 
desenhos orientais", se diverte Sousa (SAMBRANA, acesso em 03 outubro 
2013). 

 

Antenado com a realidade multidigital das crianças e adolescentes do século XXI, 

Maurício conta que um de seus próximos lançamentos é uma revistinha para tablet, 

denominada realidade aumentada, utilizando a tecnologia 3D. “Você clica e o 

personagem sai fora da tela, diz ele animadíssimo” (VILLAS, 2013, p. 106). 

 

Em relação à “Turma da Mônica Jovem”, Maurício, em entrevistas a TVírgula, do 

portal UOL, diz que estava na hora de falar com o jovem que estava abandonando a 

turminha e indo lá para o mangá japonês, ele pensou em agregar as duas coisas: 

colocar a turma da Mônica com 15 anos de idade e em estilo mangá. A receita 

funcionou. No gênero em questão (mangá), TMJ é a revista mais vendida do mundo 

(TVÍRGULA, acesso em 02 outubro 2013). Ainda, em entrevista ao Portal Imprensa 

do UOL, Mauricio conta seus planos para TMJ, 

 

A ideia da [Turma da Mônica] Jovem é continuar bombando como está, já que 
ela é a revista que mais vende no ocidente. Sempre buscando assuntos, 
temas de interesse desse tipo de público. Para isso a gente tem um contato 
sempre muito direto, muito online com esse público, para ver o que eles 
gostam ou não gostam nesse momento. E continuar trabalhando com 
abertura, com surpresas para o leitor, como foi aquele casamento, como foi o 
primeiro beijo, e vem outras coisas por aí (SANTOS, acesso em 02 outubro 
2013). 

 

Sobre as características de um mangá, que o diferencia dos quadrinhos ocidentais, 

Carvalho (2006) explica que: 

- O desenho do mangá possui um traço mais caricatural (olhos maiores, linhas mais 

leves, cabeças mais arredondadas); 

- É comum que um personagem adulto, ao fazer algo engraçado ou cometer um 

erro, seja retratado, naquele momento, como criança, para ilustrar que está 

desconcertado; 
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- Abusam de diferentes formatos de quadros, diversos do tradicional quadrado e 

retângulo, para dar diferentes ritmos de leitura; 

- É comum encontrar um pouco mais de violência e uma sensualidade ingênua 

utilizada como recurso humorístico; 

- Por fim, o respeito aos mais velhos e a valorização do trabalho. 

 

Na revista “Turma da Mônica Jovem” que, apesar de ocidental, adota um estilo 

mangá, pode-se encontrar a maioria dessas características, com exceção à 

violência, que é pouco presente na trama e a última característica, valorização do 

trabalho, que está mais ligada aos valores do povo japonês que do brasileiro. Ainda, 

a sensualidade está bastante presente, porém não é utilizada como recurso 

humorístico, mas como recurso atrativo para o público da revista. 

 

Segundo Fernandes (2008), os mangás vêm se constituindo como fenômeno de 

comunicação de massa, atraindo jovens, crianças e adultos, em todo o mundo. 

Entretanto, ainda são desconhecidos por parte da maioria dos professores, sendo 

que alguns consideram a leitura desse material prejudicial. 

 

Segundo Gusman (2006), na época da entrevista com Maurício para a produção do 

livro aqui citado, o autor não mais desenhava os gibis dos personagens que criou, 

apenas Horácio, uma espécie de seu alter-ego. 

 

Em 2013, Maurício de Sousa completou 78 anos, sendo o primeiro quadrinista do 

mundo a fazer parte de uma associação literária, a Academia Paulista de Letras. Em 

entrevista, Maurício afirma que lê todos os roteiros das historinhas, porque não 

aceita que passe nada sem sua aprovação final. Também, que faz questão de ler 

cada monografia, TCC, cada tese que os estudantes fazem sobre sua obra (VILLAS, 

2013). 
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3. ANÁLISE SEMIÓTICA DAS REVISTAS TMJ 

 

Antes de iniciar a análise semiótica dos elementos da revista “Turma da Mônica 

Jovem” selecionados dentro das categorias de consumo pré-definidas, 

consideramos importante a apresentação detalhada da estrutura da revista, tomando 

como modelo explicativo a revista TMJ nº 57, intitulada “Veneno Virtual”, que 

também faz parte do corpus da pesquisa em questão. 

 

3.1  ESTRUTURA DA REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM 
 

 

A entrada do leitor de TMJ se dá pela capa, seu primeiro contato com a revista. 

Junto com a contracapa, a capa é a única página da revista colorida e em papel 

diferenciado, plastificado, brilhoso e de gramatura maior.  

 

Logo no topo, vê-se o logotipo que traz o nome da revista – “Turma da Mônica 

Jovem” – em que a palavra Mônica está centralizada, em cor vermelha com 

contorno preto e efeito de volume. Ao redor do nome Mônica, um fundo amarelo com 

contorno branco garante sua visibilidade em qualquer que seja o pano de fundo das 

capas da revista. A tipologia da palavra também é distinta do restante do logotipo, 

sendo utilizada uma fonte mais grossa e arredondada. As demais palavras 

componentes do logotipo – Turma da .... Jovem – apresentam uma tipologia mais 

fina, despojada, em tons de azul com contorno branco. O pingo da letra “i” coincide 

com o pingo da letra “j”, sendo representado por uma estrela na cor azul, elemento 

que remete ao universo adolescente dos leitores da trama, principalmente ao público 

feminino. 

 

Ao lado direito do logotipo, encontra-se o selo de 50 anos da Mônica, representado 

pelo número 50, sendo que o número cinco possui cor vermelha e o número zero 

possui cor azul, este último complementado por duas orelhas de coelho (símbolo do 

coelho Sansão, animal de pelúcia de estimação da personagem Mônica). Ambos os 

números são acompanhados de dentes brancos de coelho. O número 50 está 

contido em um balão de diálogo, elemento típico dos quadrinhos, envolto por um 
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retângulo vermelho com bordas serrilhadas brancas, remetendo ao formato de um 

selo de correspondência.  

 

 

 

 
 

Figura 10. Capa TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 1 

 

Ao lado esquerdo do logotipo, também em localização padronizada, encontram-se 

as informações de Edição e Comercialização, como o selo Maurício de Sousa 

Editora (figura do Bidu, primeiro personagem fixo do autor de quadrinhos); seguido 

das marcas Panini Comics e Planet Manga. Abaixo dos mesmos, o número da 
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revista, bem como o preço de venda, nesse caso R$ 7,50. À esquerda desses 

elementos, escrito em ângulo de 90° anti-horário, estão informações internacionais, 

uma vez que a revista é comercializada em outros países: Portugal / Continente – 

3,00 E (símbolo da moeda Euro). 

 

No canto inferior esquerdo, pode-se ler a inscrição: aconselhável para maiores de 10 

anos. Ainda, há os créditos de autoria do material, bem como o ano de publicação: 

© MSP – Brasil/2013. Esta inscrição de faixa etária e de autoria, apesar de, na 

maioria das capas, se localizar abaixo do selo comemorativo de 50 anos da Mônica, 

não possui padronização de localização, podendo ser encontrada em outros pontos 

da capa, como neste caso descrito (revista TMJ nº 57 – Veneno Virtual). 

 

Centralizada na capa da revista está a imagem que representa a história contida na 

mesma, funcionando como uma espécie de teaser15, ou seja, criando suspense e 

gerando expectativa no leitor. A imagem não revela aspectos muito esclarecedores 

da trama, convidando o leitor a descobrir o que lhe foi reservado nas próximas 

páginas. 

 

Outros elementos presentes na capa, nas laterais esquerda ou direita, em ângulo de 

90º anti-horário ou em angulação normal, não obedecendo a uma padronização de 

local, são o site da revista: www.revistaturmadamonicajovem.com.br e a assinatura 

Mauricio, de seu criador. Na revista utilizada como modelo, a assinatura está 

localizada acima da inscrição de indicação de idade. 

 

O título de cada história da revista também não obedece a uma padronização, 

podendo vir em qualquer local: acima, abaixo, à direita, à esquerda, centralizado; 

estando diretamente relacionado à posição dos elementos que compõem a imagem 

central da capa. Também não há padronização do estilo da fonte utilizada no título, 

bem como das cores empregadas. Geralmente, acompanhando o título, tem-se a 

inscrição: aventura completa, que serve para indicar que a história não tem 

continuação, ou seja, que está totalmente contemplada naquela revista. 

 

                                                
15 Do verbo provocar, é uma técnica usada em marketing para despertar a curiosidade para o 
lançamento de algum produto ou campanha de propaganda, por meio de informações enigmáticas. 

http://www.revistaturmadamonicajovem.com.br/
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Como na numeração da revista, a capa é contada como primeira página, a página 

que se segue é a de número dois, também conhecida como Segunda Capa. Em 

preto e branco, também não apresenta padronização em relação ao seu conteúdo, 

composto apenas por imagens, texto não-verbal (com exceção da assinatura do 

autor, novamente presente). Em algumas revistas, a imagem é uma repetição quase 

idêntica da imagem da capa; em outras, é uma imagem relacionada à trama da 

história. 

 

 

Figura 11. Segunda Capa - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 2 
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Em seguida, têm-se a página três, que funciona como uma página de rosto, 

trazendo, em preto e branco e papel jornal, novamente o logotipo da revista – 

“Turma da Mônica Jovem”, no topo da página (podendo ser centralizado, à direita ou 

à esquerda) e uma imagem que caracteriza a principal trama da história, dando 

pistas mais esclarecedoras sobre o enredo que será apresentado. Assim, enquanto 

a capa instiga o leitor, a página três o coloca dentro da problemática da história, 

apresentando a ele elementos que serão explorados, ao longo da mesma. 

 

 

Figura 12. Página 3 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 3 
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A página quatro é dividida ao meio. A metade superior traz um quadro resumo da 

história publicada na revista anterior, com texto assinado por Maurício e imagem 

referente à trama passada. Na metade inferior, há um índice dos capítulos 

constantes na revista em questão. Esse índice é apresentado em forma de página 

de caderno, remetendo ao universo escolar dos leitores da revista, e traz um ou 

mais personagens de TMJ, podendo ou não, ser o(s) personagem(ns) principal(is) 

da história. 

 

Figura 13. Página 4 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 4 
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A história começa, com seus quadros, diálogos e demais elementos utilizados nas 

revistas em quadrinho, na página cinco, seguindo um certo padrão até o final da 

história, na página 124 (todas as histórias possuem 124 páginas). São páginas 

formadas por quadros verticais e horizontais, variando de um a, no máximo, cinco 

quadros por página. 

 

 

Figura 14. Página 5 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 5 

 

A página 125 corresponde à sessão Fala Maurício, presente em todas as revistas 

TMJ. Composta principalmente por elementos verbais (não há figuras, nem 

personagens nessa página), o autor Maurício de Sousa deixa registrado seu ponto 
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de vista sobre a história em questão, como uma voz mais “experiente”, falando sobre 

o assunto abordado e deixando uma mensagem que se assemelha às lições de 

moral presentes nas revistas da Turma da Mônica tradicionais. Nesse texto, o autor 

deixa suas marcas, fala de sua experiência pessoal e dá dicas / conselhos / 

direcionamentos aos leitores de como lidar com a situação apresentada na história. 

 

 

Figura 15. Fala Maurício - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 125 

 

As três páginas seguintes (126-128) trazem o que a revista denomina de Informe 

Publicitário, apesar de se tratar de anúncios de propaganda, conforme a definição 
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correta dos termos. Informe Publicitário trata-se de uma propaganda (comercial, 

paga) “disfarçada” de matéria jornalística (institucional, gratuita) e o que as páginas 

de TMJ apresentam são anúncios sobre produtos dos Estúdios Maurício de Sousa, 

como revistas em quadrinhos diversas de TMJ (Edições Especiais, novas revistas) e 

produtos de higiene para crianças e adolescentes com a marca de TMJ (xampu, 

condicionador, body splash, espuma de limpeza facial, gloss, fixador etc.). Não há 

espaço para propaganda de produtos que não estejam relacionados à marca 

Maurício de Sousa. 

 

 

Figura 16. Informe 1 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 126 
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Figura 17. Informe 2 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 127 
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Figura 18. Informe 3 - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 128 

 

Na página 129, também há uma divisão ao meio. Na metade superior, encontram-se 

todas as informações editoriais da revista (Nomes, endereços, emails, telefones, 

etc.). Na metade inferior, uma chamada para a trama da próxima história, intitulada 

“Na Próxima Edição...”, trazendo texto e imagem sobre a edição do próximo mês, 

buscando assegurar o compromisso do leitor com a próxima revista a ser publicada. 
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Figura 19. Editorial - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 129 

 

A página 130 é a última página com texto verbal da revista. Essa página é 

padronizada e está presente em todas as edições de TMJ. Sendo intitulada 

“NANANINANÃOOOO...” trata-se de um aviso ao leitor desavisado, ou que ainda 

não conhece a revista. A expressão utilizada no título é exagerada e típica do 

universo feminino, por isso vem acompanhada da personagem principal da revista - 

a Mônica.  
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Por se enquadrar no estilo mangá, em que a leitura da revista é feita com orientação 

de leitura oriental, ou seja, de traz para frente, algumas pessoas podem pensar que 

TMJ também adota essa orientação. Porém, a revista deve ser lida conforme padrão 

ocidental de leitura. Assim, em um texto escrito em folha de caderno, com letra 

manuscrita e assinado por Mônica (inclusive trazendo uma marca de beijo de batom 

da personagem no papel), o aviso é transmitido ao leitor, antes que ele possa se 

atrapalhar com a leitura da revista.  

 

A figurativização traz a personagem Mônica, com o dedo levantado em sinal de 

“não”, piscando os olhos para o leitor, numa atitude intimista. Ao fundo, podem-se 

ver páginas de histórias de TMJ. Junto à folha de caderno com o recado da Mônica, 

estão uma lapiseira, um lápis e uma caneta. 
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Figura 20. NANANINANÃOOOO... - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 130 

 

A página de número 131, ou Terceira Capa, é exatamente igual à Segunda Capa, 

podendo estar espelhada ou não, conforme a imagem apresentada em cada revista. 

A contracapa, contendo as mesmas características de papel e cor presentes na 

capa, possui, na maioria das vezes, apenas elementos não-verbais, geralmente, em 

uma imagem única, além de um quadro com código de barras e a assinatura do 

autor. Não há um padrão na temática da imagem escolhida. Por vez, pode 

representar a conclusão da história (um final feliz, por exemplo), ou demais 

elementos constituintes da mesma (personagens presentes na trama, situações 

vivenciadas pelos personagens, dentre outros). Talvez por possuir maior destaque 
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aos elementos visuais não-verbais e menor interferência de outras informações, a 

contracapa é ainda mais estética que a capa, trazendo imagens mais elaboradas do 

ponto de vista plástico e que podem vir a despertar a atenção do leitor, no momento 

de contato com a revista. Ainda, por não ter a obrigação de passar uma mensagem 

mais explícita da história em questão, a contracapa pode representar uma maior 

liberdade estética/artística do quadrinista, que explora com maior detalhe a 

plasticidade dos personagens e situações da trama. 

 

 

Figura 21. Contracapa - TMJ nº 57 – Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 132 
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3.2  ANÁLISE CAPA TMJ 

 

Como explicado, anteriormente, a análise abrange elementos (capa, recortes da 

história, mensagem final do autor, etc.) das revistas selecionadas para análise, 

dentro da categorização de consumo proposta.  

 

Assim, obedecendo à ordem da estrutura da revista, a primeira análise corresponde 

à capa de TMJ nº 57, intitulada “Veneno Virtual”, a mesma escolhida para apresentar 

a estrutura da revista. Dentro das categorias propostas, essa edição de TMJ se 

enquadra na categoria de consumo moralista, uma vez que, na história em questão, 

há uma desaprovação ao consumo desordenado de informações, por meio do 

ambiente da internet. Ainda, há referência ao consumo de roupas de grife 

falsificadas, bem como aos crimes de comunicação (injúria, calúnia e difamação). 

 

A justificativa da escolha se dá, principalmente, pela temática trabalhada na referida 

história, que envolve o ambiente virtual, a sociedade do espetáculo16, bem como 

todos os signos de consumo que estão envolvidos nesse contexto específico. Ainda, 

a história traz elementos da realidade do público leitor da revista, se localizando na 

sociedade de consumo contemporânea, não sendo, portanto, uma trama de ficção 

típica de outras histórias em quadrinho, com monstros, super heróis, locais de difícil 

acesso (outros planetas), tempos longínquos (passado, futuro). 

 

                                                
16 Termo utilizado por Guy Debord para se referir ao conjunto de relações sociais mediadas pelas 
imagens, principalmente, na sociedade capitalista.  
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Figura 22. Capa Veneno Virtual 
Fonte: Sousa, 2013, p. 1 
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A entrada do enunciatário17 no texto se dá pela figura da Mônica, que está em 

primeiro plano e à direita da capa da revista, ocupando quase a metade da 

superfície analisada. Há certo equilíbrio de elementos, à medida que apresenta um 

personagem grande, em primeiro plano, e quatro outros personagens, ao fundo, 

formando um contraponto ao peso da figura central.  

 

A revista possui um formato verticalizado e a capa acompanha esse formato. A capa 

traz uma figuração intencional em que um grupo de amigos, segurando em suas 

mãos aparelhos de telefonia celular, ri da personagem principal, Mônica. A figura da 

Mônica está em primeiro plano, enquanto o grupo de alunos se encontra no fundo do 

desenho, junto a uma parede com um quadro negro, em um ambiente de sala de 

aula. Por estar em primeiro plano, a figura da Mônica sobressai às demais. A 

luminosidade segue uma direção da direita para a esquerda e, nessa ação, a 

metade do rosto da Mônica é iluminada e a sombra é utilizada para dar volume aos 

corpos, havendo, também, uma grande sombra da personagem principal no fundo 

do desenho. Ainda, o jogo de luz também confere dramaticidade à expressão facial. 

 

O fundo da imagem remete a um ambiente escolar, especificamente, uma sala de 

aula tradicional e antiga: presença do quadro verde, cadeiras cinzas distribuídas, 

uma após a outra, em fileiras, tom de parede neutro. São os adolescentes 

figurativizados nessa capa que a colorem. Há uma distribuição das cores nessas 

figuras (de adolescentes), sendo as suas roupas bastante coloridas. Os tons 

utilizados são também iluminados, ou seja, são dessaturados, com a presença do 

branco iluminando esses corpos. Nesse processo, o que prevalece são os tons 

rosados, azul-esverdeado, o laranja e o violeta. Na disposição no plano topológico 

da superfície planar da revista, as cores chamam a atenção do leitor e ocupam uma 

determinada posição espacial como que contida em um triângulo, que tem a sua 

base dada pela iluminação que entra pela lateral da revista, desde o canto superior 

ao inferior e cujo ângulo ultrapassa a lateral oposta e engloba todas as figuras que 

estão na cena.  

 

                                                
17 Termo utilizado pela semiótica para designar a quem se destina a mensagem, no nosso caso, o 
leitor de TMJ. 
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Assim, temos como formantes topológicos do Plano de Expressão: proximidade x 

distanciamento; direito x esquerdo; primeiro plano x plano geral; e como formantes 

cromáticos deste mesmo plano: claro x escuro; dessaturado x saturado. 

 

As texturas que os recursos gráficos constroem buscam reproduzir detalhes 

presentes na vestimenta adolescente (listras, etiquetas, zíper, entre outros). Estão aí 

para simular e aproximar o leitor do universo a que ele faz parte, e cumprem, assim, 

uma intencionalidade de convencimento e aproximação do sujeito da enunciação. As 

roupas, cabelos e objetos presentes na cena, estão ali para figurativizar um encontro 

de estudantes em uma sala, em um momento de intervalo entre as aulas (entrada ou 

saída). O recurso gráfico utilizado nessa figurativização composto pelo formante 

eidético intensifica essa diferença.  

 

Algumas figuras, mesmo que colocadas em posição de movimento na cena (como 

se o desenhista buscasse captar esse momento de conversa entre os 

adolescentes), apresentam traços que conferem maior estaticidade a elas que às 

demais. É o caso das figuras dos dois adolescentes de cabelos pintados de amarelo. 

Em ambos, o traçado do cabelo possui pouca ilusão de volume (dado pelo claro x 

escuro). Ou mesmo a figura que está com o penteado chamado de maria-chiquinha. 

Essas três figuras contrastam com as outras duas que possuem os cabelos em tons 

castanhos, a saber, a do adolescente sentado e a da própria Mônica. Nelas, tanto o 

traçado irregular das pontas do cabelo, como o volume dão um movimento que é 

intensificado por outros traços, como o direcionamento do olhar, conferindo a elas 

um maior movimento que às demais.  

 

Em relação aos formantes eidéticos, a predominância do traço é dada pela 

construção alongada das figuras, em que prevalece a vertical x diagonal e no plano 

de fundo a horizontal x a diagonal. A atmosfera da cena é movimentada e sugere 

barulho de sala de aula, burburinho e gargalhadas. A tendência da figura se 

aproxima da publicidade e da estamparia, sendo um produto da indústria cultural. A 

intensidade do traço é leve, bem como o contraste cromático, sendo utilizadas cores 

complementares. 
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A partir daí, é possível traçar uma linha diagonal, a partir do celular da Mônica, 

seguindo a direção dos olhos da personagem que vai culminar no enunciado – 

“Veneno Virtual” (título da história). Outra diagonal, partindo do título em direção à 

base da revista, nos leva ao grupo de quatro estudantes que riem com seus 

celulares na mão. Seguindo a direção dos dois rapazes, mais uma linha é traçada 

formando a base de um triângulo (figura 23), que novamente se encontra no celular 

da personagem central da capa – Mônica. O triângulo formado, que representa um 

percurso de leitura da imagem, concentra os elementos que figurativizam a trama 

principal da revista – Mônica, colegas e aparelhos eletrônicos com acesso à internet.  

 

Percebe-se que a personagem principal, Mônica, está preocupada com o que os 

colegas estão comentando, pois, a princípio, o assunto parece ser ela. Esse 

movimento de “fofoca” constitui um signo que emerge do processo de interação 

entre uma consciência individual e outra, uma vez que os sujeitos estão socialmente 

organizados. Assim, a ação de comentar sobre a vida alheia só se faz relevante à 

medida que esses não são sujeitos quaisquer, mas possuem uma consciência 

compartilhada, a partir do momento em que formam um grupo, nesse caso, são 

amigos, colegas de classe, estudam no mesmo colégio. É importante lembrar que 

Mônica é considerada a personagem mais séria da trama, que não gosta de 

brincadeiras de mau gosto etc. 
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Figura 23. Percurso de leitura do texto 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No contexto não verbal do enunciado, a situação faz sentido a partir do momento em 

que o outro, a quem a mensagem se destina (leitor/enunciatário), reconhece os 

elementos da cena, ou seja, smartphones e que trazem alguma notícia de interesse 

geral, nesse caso, uma fofoca. Isso porque toda enunciação é de natureza social. 

 

A mensagem não-verbal é complementada pelo conteúdo verbal (enunciado) – 

Veneno Virtual – potencializando o efeito de sentido, uma vez que “veneno” possui 

significação negativa, que representa uma substância que fere e pode até matar, 

enquanto que o adjetivo virtual confere amplitude ao efeito do veneno, que se 

espalha rapidamente, utilizando o ambiente sem fronteiras da internet, tomando 

proporções inimagináveis. Assim, o tema da revista analisada, refletido em seu 

título, trata da “fofoca” (termo disfórico), muitas vezes, crimes de comunicação, como 

a injúria, calúnia ou difamação, que são disseminados de maneira irresponsável ou 

maldosa, pelo meio de comunicação de maior alcance, na atualidade: a internet. 

Assim, o que, muitas vezes, parece uma “piada” inofensiva, pode causar sérios 

danos à imagem ou, ainda, à reputação das pessoas.  

 

1 

2 

3 
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O poder de informação da internet e, ainda, por meio de dispositivos móveis, é muito 

maior do que o dos tradicionais meios de comunicação de massa. Pesquisas 

recentes apontam que um grande número de pessoas acessa a internet, por meio 

de seus celulares, antes mesmo de sair da cama, pela manhã. Outras, falam mais 

online com as pessoas do que na “vida real”. 

 

Levando a análise para o âmbito do consumo, um signo típico desta geração que 

aparece na imagem e em diversas outras páginas da revista é o celular. Pelo 

desenho, são modelos modernos, caros, smartphones como Iphone e Galaxy, que 

custam entre R$ 1.000 a R$ 3.000 e possuem acesso a internet, redes sociais, 

dentre outros gadgets próprios dessas tecnologias como Whats Up (programa de 

mensagens online por dispositivos móveis) etc.  

 

Rocha e Pereira (2009) citam que, em 2001, a Revista Veja publicou uma edição 

especial sobre os jovens, procurando traçar o perfil da juventude brasileira. Em uma 

das matérias, referente à mesada, identificaram que os jovens de classe média 

nunca tiveram tanto dinheiro, em mãos, sendo consumidores vorazes, 

principalmente, de aparelhos tecnológicos. 

 

Esse signo deixa pistas sobre o leitor inscrito na revista, ou seja, adolescentes e pré-

adolescentes (a revista é aconselhada para maiores de 10 anos), de classe média e 

alta, com poder de consumo de dispositivos móveis com acesso à internet 

(celulares, tablets, notebooks etc.). Isso não significa que esse perfil exclua outros 

setores sociais da identificação com os personagens, até porque os símbolos de 

consumo tradicionais das classes mais altas podem ser facilmente encontrados, por 

preços acessíveis às classes mais baixas, em versões de marcas chinesas, 

coreanas (popularmente conhecidos como “xing-ling”) que, apesar de não 

apresentarem a mesma qualidade que os produtos de marcas renomadas, oferecem 

as mesmas funções ou similares. Ainda, há planos de acesso à internet pelo celular 

com valores acessíveis e disponíveis para modalidade pré-paga. 

 

Segundo Rocha e Pereira (2009, p. 76), um dos aspectos que melhor determina o 

que se pode compreender por adolescência em nossa sociedade contemporânea é 

a relação simbólica entre esse público, as novas tecnologias e seus dispositivos. “Os 
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gadgets, e com eles as novas tecnologias, formam uma categoria mais cara, 

inovadora e, portanto, distintiva dentre os aparelhos citados pelas pesquisadas”. 

 

Ainda, as narrativas midiáticas, como o próprio discurso de TMJ, oferecem um 

material privilegiado que legitima essa relevância dos gadgets e das novas 

tecnologias, no universo teen, ou seja, “a mídia reflete os valores de uma sociedade” 

(ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 76).  

 

Nesse contexto, os meios de comunicação massiva têm papel fundamental na hora 

de legitimar a adolescência como o lugar, por excelência, do uso das novas 

tecnologias, uma vez que são muitas as narrativas midiáticas que reiteram essa 

temática.  

 

As ideias ali expressas são padronizadas e recorrentes, remetendo a uma 
espécie de ser, o adolescente, que já nasce em um mundo com computador 
e celular. Por isso, são hábeis e rápidos no manuseio desses aparelhos; são 
ávidos por inovação; consomem produtos caros, estão dispostos a pagar 
muito pela qualidade; vêm transformando as formas de convivência social, 
através das redes sociais virtuais; são bem informados; conferem significado 
aos objetos, personalizando celulares e outros equipamentos tecnológicos; 
estabelecem relações com o tempo e o espaço mas quais estar conectado é 
condição básica de sociabilidade; encontram maneiras de construir 
identidades paralelas à vida real, expandindo possibilidades de expressão de 
suas subjetividades e acumulando prestígio entre seus pares (ROCHA; 
PREREIRA, 2009, p. 80 e 81). 

 
 

Nesse sentido, o canal infantil Cartoon Network desenvolve diversos estudos, todos 

os anos, com o objetivo de acompanhar as mudanças de comportamento do público 

infantil e adolescente, espectador da emissora. Dentro desses estudos, o projeto 

Kids Experts envolve abordagens qualitativas e quantitativas para traçar o perfil de 

crianças e jovens entre 4 e 15 anos. As pesquisas indicaram que as crianças sentem 

orgulho de seus conhecimentos na área tecnológica. Quando questionados sobre o 

que mais gostavam nelas próprias, 43% dos meninos e 39% das meninas 

responderam: "Sou bom em tecnologia". Ainda, das 1.302 crianças e jovens, entre 

sete e 15 anos, que responderam aos questionários, 62% disseram que costumam 

utilizar o celular como meio de comunicação e 67% declararam ter seu próprio 

aparelho (INFOMONEY, acesso em 20 agosto 2014). 

 

Sobre essa intimidade das crianças com a tecnologia, a AVG Technologies afirma 

que, segundo dados de pesquisa realizada pela instituição, 57% das crianças de até 
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cinco anos sabem usar aplicativos em smartphones, enquanto apenas 14% sabem 

amarrar os sapatos (TERRA, acesso em 20 agosto 2014). 
 

Assim, pensar em consumo adolescente é relacionar ao consumo de tecnologia e, 

ainda, ao consumo de luxo, uma vez que a maioria dos objetos de desejo desse 

público tem alto valor. “(...) a adolescência acabou legitimando-se como o lugar do 

grande consumidor, por excelência, de tecnologia. Não de qualquer tecnologia, mas 

da mais recente e inovadora” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 86). 

 

Segundo os autores, o consumo de roupas não funciona como uma ferramenta de 

distinção, pelo contrário, se observarmos um grupo de adolescentes, durante 

momentos de entretenimento, todos se parecem, vestidos de forma muito 

semelhante, o que envidencia os sentimentos de gregarismo e pertencimento. 

Assim, “o bem de consumo - a roupa do jovem - funciona mais como ponte que 

como muro” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 88). 

 

Veloso, Hildebrand e Campomar (2012) corroboram o pensamento de Rocha e 

Pereira (2009), em relação a roupas e a aparelhos tecnológicos. As roupas e marcas 

servem para conferir autoconceito e inserção no grupo. Ambos, roupas e tecnologia, 

permitem tanto a afiliação ao grupo, quanto a diferenciação dentro dele (eles 

escolhem produtos semelhantes, mas alguém sempre vai querer o top de linha, o 

último lançamento, se destacando perante os demais). Isso porque esse público 

trabalha dois aspectos psicológicos: a aceitação e o sucesso. 

 

Desta forma, não é interessante conferir prestígio a esse público segregando-o, 

distinguindo-o de muitos e igualando-o a poucos, como faz o mercado do “luxo de 

grife”. A questão é conferir o “luxo de efeito”, aquele que amplia o alcance, que 

promove o gregarismo e, nesse sentido, os gadgets são os objetos de luxo mais 

desejados, pois conferem status, possibilidades de sociabilidade e, portanto, 

prestígio entre os adolescentes. 

 

No mundo adolescente, ostentar um gadget significa dominar mais 
rapidamente o com maior qualidade o manancial de informações, dados, 
produtos e novidades que chegam através das vias digitais. (...) Esse mundo 
de informações múltiplas e fragmentadas que os gadgets fornecem também 
transmite a ideia de ter o tempo ocupado. Preencher o tempo com atividades 
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produtivas é uma forma de se distinguir dentro do grupo. Em outras palavras, 
não ter tempo para nada é um valor distintivo. Usar bem o tempo é dispor de 
todos os recursos possíveis para se sociabilizar, trocar informações, construir 
novos laços de amizade (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 91). 

 
 

Os autores afirmam que, para os adolescentes, não ter tempo para nada é 

considerado um luxo de efeito, uma vez que representa acumular amigos, tarefas, 

informações, habilidades, sendo uma conquista de prestígio. Isso porque, outra 

questão fundamental para esse grupo é o tempo. Eles têm a necessidade de fazer 

tudo ao mesmo tempo e agora. Por meio dos dispositivos móveis, eles passam a 

controlar o tempo, podendo extendê-lo, a partir da convergência das diversas 

possibilidades de comunicação que esses oferecem. 

 

Analisando o nível narrativo do Plano de Conteúdo, temos os sujeitos Mônica e 

quatro colegas, numa encenação de fofoca (risos, zombaria), em que o objeto valor 

é a informação. Nessa situação, os objetos modais que propiciarão o /poder saber/ 

são os aparelhos de telefone celular com acesso à internet. 

 

Assim, temos um enunciado de estado que é o fato de a Mônica não saber o 

conteúdo da conversa dos colegas (sobre o que ou quem eles estão 

falando/caçoando), que produz uma disjunção da personagem principal com o objeto 

valor - a informação. Há, então, uma manipulação dos colegas sobre a Mônica, por 

meio de provocação. Entretanto, Mônica tem a competência (celular) para realizar a 

performance de descobrir o que os colegas estão falando e produzir a conjunção 

com a informação. Porém, a sanção desta narrativa não está na capa, e só poderá 

ser descoberta a partir da leitura completa da revista, o que coloca o enunciatário, 

junto com a Mônica, também em situação de disjunção com o objeto de valor – a tão 

desejada /informação/. 

 

Desta forma, podemos afirmar que no nível fundamental da análise encontramos as 

seguintes categorias semânticas: desinformação x informação; mentira x verdade, 

em que desinformação e mentira representam os valores disfóricos, enquanto 

informação e verdade representam os valores eufóricos.  

 

 



142 

 

/informação/   /desinformação/    

verdade   mentira  
 
 
 
 

/não-informação/      /não-desinformação/ 
não-verdade   não-mentira   
   
 

Figura 24. Quadrado Semiótico 
Fonte: adaptado de MORATO, 2008, p. 25-26 

 

Partindo para o nível da manifestação, temos um Eu (enunciador – Revista Turma 

da Mônica Jovem) e um Tu (enunciatário, pré-adolescentes e adolescentes, 

principais leitores da revista). Pela análise da capa, o enunciador (eu) parece querer 

transmitir uma mensagem sobre o consumo de informações de forma irresponsável, 

sem a confirmação de dados e com objetivos escusos (prejudicar imagens, destruir 

amizades e relacionamentos etc.). Dentro das categorias de consumo definidas para 

a análise, essa capa se enquadra na categoria consumo moralista, pois desaprova 

este tipo de consumo de informação.  

 

Já o enunciatário (tu) se reconhece a partir dos elementos figurativizados, como o 

espaço (escola), os elementos da actorialização - as roupas (moletons, mochilas), os 

cortes de cabelo e os objetos eletrônicos (celulares), signo típico desta geração, que 

se temporaliza na sociedade de consumo contemporânea (século XXI). Nesse 

contexto, temos uma debreagem enunciva marcada por elementos como: ele – 

alhures – então. 

 

3.3 ANÁLISE RECORTES TMJ 

 

Para realizar a análise dos recortes das revistas, optamos por resgatar, no 

referencial teórico-metodológico da semiótica, o conceito de isotopia. Segundo 

Barros (2002, p. 137), os temas disseminam-se pelo texto em percursos, enquanto 

que as figuras recobrem os temas. Assim, “a reiteração discursiva dos temas e a 

redundância das figuras, quando ocupam a dimensão total do discurso, denominam-

se isotopia”. Desta forma, temos a noção de recorrência, ou seja, de que pelo menos 

duas unidades são necessárias para sua determinação. 

relação entre 
contrários 
 
relação entre 
contraditórios 
 
relação entre 
complementares 
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A isotopia pode ser classificada como temática ou figurativa. A primeira surge da 

recorrência de unidades semânticas abstratas em um mesmo percurso temático.  

 
Um discurso, por exemplo, em que se dissemina o valor /saber/, pode ter 
atores como pesquisador, informante, informado, ações de pesquisa ou de 
informação, objetos a serem pesquisados ou objetos de informação, entre 
outros, que desenvolvem um ou mais percursos temáticos, ligados à mesma 
configuração, e retomam, a cada passo, o elemento comum temático da 
busca do saber (BARROS, 2002, p. 138). 

 

Já a isotopia figurativa é marca dos discursos que se deixam recobrir, 

completamente, por um ou mais percursos figurativos. A redundância de traços 

figurativos, a associação de figuras semelhantes confere ao discurso “uma imagem 

organizada e completa de realidade ou cria a ilusão total do irreal, a que já se 

fizeram muitas referências. Assegura-se, assim, a coerência figurativa do discurso” 

(BARROS, 2002, p. 138). 

 

Com o objetivo de organizar melhor a análise dos recortes das revistas 

selecionadas, optamos por dividi-la dentro dos critérios de categorização de 

consumo propostos nesta pesquisa. Assim, para cada categoria pré-definida – 

consumo conspícuo, consumo moralista e consumo consciente – são apresentados 

os recortes analisados, dentro de uma amostragem feita, a partir das doze revistas 

TMJ selecionadas. Isso só foi possível, uma vez que as categorias são construídas, 

ao longo da análise, a partir da existência dessas isotopias características dos 

personagens de TMJ, que refletem situações de vida, da publicidade, típicos da 

infância e da adolescência dos sujeitos pertencentes à sociedade contemporânea. 

 

É importante reiterar, entretanto, que a revista TMJ é o objeto semiótico desta 

pesquisa e que uma primeira análise da temática proposta pela mesma nos permitiu 

essa categorização. Contudo, a análise e a articulação dos demais elementos do 

Plano de Expressão poderão apontar outras temáticas, bem como outras 

problemáticas de consumo. 
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3.3.1 Consumo Conspícuo 

 

Apesar de existir como termo, desde o final do século XIX (criado por Veblen, em 

1899), o consumo conspícuo, ou consumo ostentatório nunca esteve tão em 

evidência, quanto na sociedade de consumo em que vivemos, início do século XXI. 

Indícios desse pensamento já se refletem na cultura de massa, como o intitulado 

“funk ostentação”, estilo musical popular no Brasil, que tem como tema central de 

suas canções o consumo e a ostentação de bens de consumo como carros, 

motocicletas, joias, com o objetivo maior de conquistar poder (mulheres, 

reconhecimento, sair da comunidade periférica etc.) por meio desses bens. 

 

Esse contexto representa um movimento, que traz para o cenário do consumo 

conspícuo, lugar antes reservado às classes econômicas mais altas da sociedade, 

uma massa de consumidores ávidos por visibilidade. De forma geral, as motivações 

(razões) mais comuns para o comportamento de consumo da sociedade são: a 

necessidade (perspectiva econômica), a diferenciação e o pertencimento 

(perspectiva sociológica) e o hedonismo, ou prazer próprio (perspectiva psicológica). 

Dentro do grupo que analisamos, a motivação principal para o comportamento de 

consumo conspícuo parece ser, principalmente, a diferenciação ou pertencimento. 

 

Baudrillard (1995) contextualiza a sociedade da segunda metade do século XX e as 

inter-relações envolvendo indivíduos, objetos e uma “teia” de significados por eles 

formada e admite a existência de formas de consumo distintas no seio das 

sociedades, uma vez que afirma serem os objetos de consumo, signos que 

promovem uma comunicação dos consumidores perante os grupos. Isso porque as 

pessoas utilizam os bens de consumo como forma de transmitir aos seus grupos de 

referência, muitas vezes compostos por amigos, familiares, vizinhos, a maneira 

como pensam, o que valorizam, de que forma gostariam de ser percebidas, 

buscando sentimentos de distinção ou de integração, perante os demais. 

 

Neste contexto, Canclini (1999), pesquisador das relações de consumo e 

sociopolíticas, afirma que as mudanças na maneira de consumir alteram as 

possibilidades e as formas de exercer a cidadania. Homens e mulheres percebem 

que muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a que lugar pertenço e que 
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direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa meus interesses – 

recebem respostas mais por meio do consumo privado de bens e dos meios de 

comunicação de massa do que nas regras abstratas da democracia ou pela 

participação coletiva em espaços públicos. 

 

Assim, percebe-se uma visível mudança na luta das gerações no que tange ao 

necessário e ao desejável. Hoje, as identidades anteriormente definidas por 

essências a-históricas configuram-se no consumo, dependendo daquilo que se 

possui ou do que se pode vir a possuir. Os homens se relacionam e constroem 

significados em sociedade. Desta forma, quando selecionam os bens e se apropriam 

deles, definem o que consideram publicamente valioso, bem como os modos com 

que se integram e se distinguem na sociedade.  

 

Featherstone (1995) afirma que, na concepção mais estritamente sociológica do 

consumo, focaliza-se o fato de que as pessoas usam as mercadorias de forma a 

criar vínculos ou estabelecer distinções sociais. Neste sentido, a utilização dos bens 

serve como forma de classificação ou de diferenciação, principalmente, em relação 

aos seus grupos de referência. 

 

Quando colocamos esse pensamento à luz do consumidor infantil, podemos 

observar comportamentos que correspondem às motivações de consumo acima 

explanadas. Dos sete aos onze anos, a criança, apesar de ainda apresentar 

algumas características egocêntricas, típicas das crianças menores, passa a 

compreender a perspectiva do outro. Assim, está em constante busca de aceitação 

perante seus pares (amigos da escola, do bairro, parentes), se questionando se é 

popular, inteligente ou atrativa. Suas decisões são tomadas, quase 

inconscientemente, em cima dessas questões (VELOSO; HILDEBRAND; 

CAMPOMAR, 2012). 

 

Segundo os autores, ao contrário das crianças de faixa etária inferior, que preferem 

brincar sozinhas, as crianças de sete aos onze anos buscarão a inserção no grupo, 

a aceitação de seus pares. A partir daí, com o desenvolvimento do adolescente, 

essas características se intensificam, pois os indivíduos passam a pensar não 

somente no aqui-agora, mas se preocupam com o futuro, sendo que os itens de 
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consumo que terão mais importância para esse grupo são os relacionados a 

autoestima, aparência, relacionamentos, aceitação social e poder.  

 

Os recortes analisados e selecionados dentro da categoria de consumo conspícuo 

estão presentes nas histórias das revistas TMJ 60 – “Os opostos se atraem”, e TMJ 

61 – “A nova Mônica”. A análise é composta por diferentes percursos temáticos, 

presentes nas histórias em questão, que possuem personagens em 

conjunção/disjunção com diferentes valores. Um resumo de cada trama é 

apresentado, antes das análises dos recortes selecionados. 

 

a) Recorte “A Nova Mônica” 

 

Na trama de “A nova Mônica”, a personagem principal, Mônica, tem uma discussão 

com Cebola, que culmina no término de um namoro, que ainda nem havia começado 

direito, como ela própria afirma, na página 12. Como resultado, Mônica fica 

chateada, triste e vai chorar suas mágoas com a melhor amiga, Magali. Esta, por 

sua vez, tenta consolá-la, dizendo que sabe exatamente o que ela precisa para se 

sentir melhor. 
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Figura 25. Capa de A Nova Mônica 
Fonte: SOUSA, 2013. 

 

Iniciando a análise pelo Plano de Expressão, a entrada do leitor na página que 

representa a resposta da Magali para o sofrimento da Mônica se dá pela frase-chave 

da questão: UM NOVO CORTE DE CABELO! (figura 26). Topologicamente 

destacada dos três quadros horizontais componentes da página, a frase se encontra 

centralizada, com letras maiores que o restante do diálogo entre as personagens, no 

topo do primeiro quadro que, por sua vez, ocupa metade da página. No Plano de 

Conteúdo, podemos dizer que se trata de um programa narrativo em que o objeto 

valor é a mudança, pois presume-se que esse corte de cabelo não mudará apenas o 

visual da Mônica, como é explicado ao longo da história, mas também sua 

personalidade, sua identidade, e até sua vida, como afirmam alguns personagens, 

ao longo da trama. 

 

Ainda dentro dos formantes topológicos do Plano de Expressão, a figura da Magali 

ocupa mais da metade do primeiro quadro, estando em primeiro plano, com a maior 

parte do seu corpo, em diagonal, à direita da página. Sua mão esquerda aponta para 

a frase central que, diferente das outras falas presentes na página, está fora do 

balão típico de diálogo, no intuito de receber maior destaque. A personagem Mônica, 
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se localiza à esquerda da página, abaixo do braço direito da Magali, ocupando um 

espaço bem menor que esta. Ainda, a personagem foi reduzida, passando a 

sensação de que é menor que a amiga e, também, de que está assustada com a 

resposta/atitude da mesma. Também, aliada a essa diminuição da personagem, 

seus olhos estão arregalados e com estilo infantil, característica dos mangás, 

quando querem retratar seus personagens, em situações embaraçosas ou 

constrangedoras, por exemplo. É como se ela, diante de uma situação de 

insegurança ou medo, se sentisse desprotegida ou frágil como uma criança. 

Também, há pequenas estrelas e bolinhas espalhadas pelos três quadros da página 

que, por meio do recurso da metalinguagem, representam confetes, como explicado 

pelas personagens, nos balões de diálogo existentes: “é efeito de mangá para quem 

tem ideia genial!” (SOUSA, 2013, p. 16). 

 

 

Figura 26. Um novo corte de cabelo 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 16 
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No segundo quadro, a gota de água que aparece à frente da Mônica é um signo do 

quadrinho que representa sufoco, dúvida (como se ela estivesse suando de 

nervoso). Já a personagem Magali tem nos lábios um sorriso largo, como uma 

expressão de satisfação. Ainda, os balões de diálogo e o texto verbal foram 

excluídos desse quadro, marcado unicamente pela figuratividade. Temos uma 

situação de silêncio, em que o sentido apreendido é de que a personagem Mônica 

não está muito certa de que a solução de seus problemas esteja em um simples 

corte de cabelo. Ao mesmo tempo, Magali está totalmente certa de sua “ideia 

genial”, o que já deixa pistas da diferença de comportamento, personalidade e 

valores entre as duas personagens. 

 

As duas personagens, ao longo das histórias de TMJ, são retratadas, tanto 

figurativamente quanto por meio do conteúdo de suas falas, por características que 

se repetem, no discurso da revista. Mônica é a personagem mais séria, preocupada 

em ser justa, honesta e em proteger seus amigos. É forte, qualidade figurativizada 

em situações em que a personagem arremessa, carrega e levanta objetos pesados 

como troncos de árvores, concreto, dentre outros; ou quando entra em luta corporal 

com personagens, aparentemente, mais fortes que ela. Não é retratada como uma 

menina muito preocupada com a aparência, nem muito vaidosa. Geralmente, se 

veste com calças, camisas e tênis (raramente, saias e vestidos) e possui cabelos 

curtos (símbolo, para as adolescentes, de pouca vaidade e feminilidade). 

Fisicamente, Mônica é considerada, por algumas de suas colegas, um pouco acima 

do peso (resquício da infância de menina gorducha), apesar de, figurativamente, a 

imagem da personagem não retratar isso. É nervosa, se irrita com facilidade 

(característica brigona da Mônica criança), sendo, constantemente, retratada como 

criança, nas tramas de TMJ, recurso do Mangá para caracterizar personagens com 

raiva (esquema 1). É apaixonada por Cebola, mas não é sua namorada oficial, fato 

que constitui uma tensão constante na história, um importante recurso para prender 

o interesse do leitor, na expectativa de saber se os dois, um dia, conseguirão ficar 

juntos. 
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TMJ 43 – p. 11 
Mônica Nervosa 

 

 
 

 
 
 
 
 
TMJ 43 – p. 18 
Mônica Justa 

 
 

 
 
 
 
 
TMJ 43 – p. 39 
Mônica Forte 
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TMJ 43 – p. 67 
Mônica Brigona 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMJ 44 – p. 64 
Mônica Forte e 
Corajosa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TMJ 44 – p. 71 
Mônica Forte e 
Corajosa 
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TMJ 44 – p. 104 
Mônica Forte e 
Corajosa 

 
 

 
 
 
TMJ 49 – p. 20 
Mônica Forte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TMJ 49 – p. 21 
Mônica Forte 
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TMJ 49 – p. 117 
Mônica Forte 

 
 

 
 
 
 
 
 
TMJ 65 – p. 89 
Mônica Forte 

 

 
 
 
 
 
 
 
TMJ 65 – p. 90 
Mônica Forte 
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TMJ 65 – p. 91 
Mônica Forte 

Esquema 1. Isotopia Temática Mônica – forte, corajosa, brava (nervosa), justa. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Magali, diferente de Mônica, é umas das personagens mais femininas da trama. 

Delicada, meiga, é figurativizada com cabelos longos e com cachos nas pontas (“o 

sonho de consumo” da maioria das mulheres), vestidos, saias e sandálias. Apesar 

de ainda apresentar comportamento compulsivo por comida (como sua personagem 

infantil), tenta controlar a alimentação e é considerada magra, com um corpo 

escultural, pelos colegas (essa percepção é retratada em episódios em que a 

personagem está na praia, de biquíni, como na edição nº 54 - Cheia de Onda). É tida 

como uma pessoa sensata, apaziguadora que, constantemente, consola os colegas 

tristes ou com problemas (esquema 2). É a melhor amiga da Mônica e namorada de 

Quim (Joaquim), filho do dono de uma padaria (fato que contribui para a relação da 

personagem, gulosa, com o rapaz). 
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TMJ 67 – p. 15 
Perfil Magali por 
Cascão 

 
 

 
 
 
 
 
TMJ 67 – p. 99 
Magali feminina 

 

 
 
 
 
 
TMJ 67 – p. 99 
Magali feminina 
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TMJ 56 – p. 16 
Magali preocupada 
com a alimentação 

 

 
 
 
 
 
 
TMJ 44 – p. 03 
Magali meiga, 
carinhosa 
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TMJ 54 – p. 26 
Magali objeto de 
admiração masculina 

 

 
 
 
 
 
TMJ 54 – p. 28 
Magali objeto de 
admiração feminina 

 
Esquema 2. Isotopia temática Magali – meiga, amiga, feminina, vaidosa. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Assim, por meio do conceito de isotopia temática, temos Mônica, a menina 

forte/protetora, impulsiva, autoritária e pouco vaidosa, e Magali, a menina meiga, 

vaidosa e conciliadora. Figurativamente, a comparação entre as duas personagens 

pode ser melhor visualizada, no esquema 3, abaixo. 
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TMJ 66 – p. 19 
Personagens 
figurativizados 
como piratas. 
Mônica, em 
roupas mais 
confortáveis e 
Magali, com 
gola de babados 
e mangas 
bufantes. 

 
 

 

 
TMJ 65 – p. 59 
Personagens 
figurativizados 
no cotidiano. 
Mônica, com 
camisa tipo 
malha, por fora 
da calça, tênis e 
postura 
semelhante à do 
Franja (pernas 
abertas, mãos 
na cintura). 
Magali, com 
camisa de gola 
e mangas 
bufantes por 
dentro da calça 
justa, cinto, bota 
e postura 
sensual, com as 
pernas 
levemente 
dobradas e 
mãos para trás 
do corpo. 
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TMJ 62 – p. 42 
Mônica no dia a 
dia. 

 
 

 
 
 
 
 
TMJ 60 – p. 90 
Mônica e Magali 
na escola. 
Magali veste 
saia, blusa e 
sapatilha; 
Mônica veste 
camisa, calça e 
tênis. 

 

 
 
 
TMJ 59 – p. 76 
Figuratividade 
Mônica: camisa 
polo, calça, 
sapato e 
mochila. 
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TMJ 59 – p. 77 
Figuratividade 
Magali: blusa 
florida com 
babados e 
manga bufante, 
laço na cintura, 
calça tipo 
legging. 

 

 
 
 
TMJ 55 – p. 77 
Mônica no dia a 
dia: calça, 
camisa e tênis. 
Conforto x 
vaidade. 
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TMJ 50 – p. 7 
Mônica, mesmo 
em pose 
sensual e 
portando 
elementos do 
universo 
feminino (cordão 
de coração), 
ainda tem visual 
mais próximo do 
masculino 
(short, colete, 
camisa de 
malha e tênis). 
Magali, por outro 
lado, veste 
blusa, saia e 
sandália de 
saltinho. 

 
 

 
 
 
 
 
 
TMJ 49 – p. 27 
Mônica x Magali 
– Conforto x 
feminilidade. 

 

 
 
 
 
TMJ 49 – p. 103 
Mônica x Magali 
– Conforto x 
feminilidade. 
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TMJ 45 – p. 61 
Mônica x Magali 
– Conforto x 
feminilidade. 

 

Esquema 3. Comparação isotopia figurativa (referente à feminilidade) entre Mônica e Magali 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Essa primeira página analisada (figura 25) apresenta o início da trama, em que 

temos um enunciado de fazer, mostrando a transformação da Mônica, que passa de 

um enunciado de estado a outro. Assim, ela estava triste, com o término de seu 

relacionamento, mas, após a transformação em uma “nova Mônica”, ficará feliz (pelo 

menos, essa é a promessa), pois deixará de ser aquela pessoa apaixonada pelo 

Cebola, “alguém que não a merece”. A proposta de mudança passa, exatamente, 

pela mudança da isotopia figurativa que acompanha Mônica, em toda a sua história, 

como se houvesse uma apropriação da isotopia representativa de Magali, por sua 

melhor amiga. Inclusive, a ideia da mudança como solução dos problemas da 

Mônica, parte dessa personagem Magali, que vê no seu modo de vida, uma 

possibilidade de ajudar a amiga. 

 

Os recortes seguintes mostram a manipulação da personagem principal por suas 

amigas Magali (também por meio da personagem japonesa Keika) e Denise, no 

sentido de convencê-la da importância de mudança do visual (figura 27, 28 e 32). 
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Figura 27. Manipulação por sedução 1  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 17 

 

 

 

Figura 28. Manipulação por sedução 2  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 18 

 

No primeiro momento, a manipulação feita por Magali para convencer Mônica se dá 

pela sedução (figura 27 e 28), como uma forma de racionalizar sua ideia, explicando 

que, no Japão, os fins e começos são celebrados. Assim, sempre que algo muito 
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importante acontece na vida de uma menina japonesa, ela muda o cabelo. No 

primeiro quadro da figura 28, pode-se ver, à esquerda da imagem, em segundo 

plano, uma menina de costas, com cabelos longos e, aparentemente loiros. 

Centralizada no quadro, a mesma menina tem cabelos curtos, mais escuros e com 

as pontas frontais mais longas (estilo moderno de corte, no ano de 2013). Ela tem 

uma expressão feliz (olhos cerrados, sorriso largo) e de autoconfiança (braço 

esquerdo e perna esquerda levantados, demonstrando equilíbrio, agilidade). No 

primeiro plano e à direita do quadro, Keika, a amiga japonesa da turma (criada, 

especialmente, para trazer um pouco da cultura japonesa para as histórias de TMJ, 

em estilo mangá), tem a expressão de quem conta uma história (olhos cerrados e 

lábios abertos). 

 

Em um segundo momento, a manipulação continua por meio da provocação (figura 

28), na medida em que Magali critica o visual da amiga, dizendo que ela usa o 

mesmo corte de cabelo, desde sempre. No texto, a palavra sempre está em negrito, 

com o objetivo de reafirmar a resistência da personagem Mônica em mudar. Essa 

afirmação é reforçada no quadro seguinte, em que se faz referência à personagem 

criança da Turma da Mônica, que usava sempre o mesmo vestido vermelho. 

Podemos perceber que a mudança, para a personagem Magali, é representada por 

bens de consumo, como roupas e cortes de cabelo, não tendo sido mencionado, até 

o momento, na referida história, uma mudança de comportamento. 

 

Nesse contexto, nas entrevistas com adolescentes realizadas por Rocha e Pereira 

(2009), a busca pela identidade é um tema recorrente, uma característica marcante 

do período em que vivem. É o momento de expressar opiniões, conhecer o mundo, 

analisar pessoas e coisas, formar juízos de valor, agir nas experiências ao redor, 

participar na esfera pública, intervir. Entretanto, se por um lado buscam a 

autenticidade, por outro sentem necessidade de fazer parte do todo social, que é 

exatamente o questionamento enfrentado por Mônica, nessa trama. Isso porque, 

segundo os autores, outra marca da ambivalência para o adolescente é a 

experiência das dúvidas ou certezas. Ele pode, a todo momento, viver dúvidas 

atrozes ou certezas absolutas. 
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Figura 29. Manipulação por provocação  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 19 

 

O quarto quadro da página 19 (figura 29) coloca em questão tanto a solução 

encontrada por Magali, quanto a manipulação que está sendo realizada, uma vez 

que a Mônica afirma ainda gostar do Cebola, ou seja, a mudança de visual não será 

suficiente para se mudar o fato de que ela continua apaixonada. O desespero da 

personagem perante a proposta da amiga é figurativizado por uma face quase 

infantil (olhos e boca), com os braços erguidos e punhos cerrados, em atitude de 

choro (a boca está escancarada, como num grito). Ao redor de sua cabeça e olhos, 
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símbolos que remetem a gotas d’água, como lágrimas. Assim, a partir da mudança 

de visual, a personagem entraria em disjunção com a velha Mônica (aquela que 

ainda gosta do Cebola) para entrar em conjunção com a nova Mônica (a que não 

sofre mais por ele), uma “Mônica nova e melhor” (SOUSA, 2013, p. 20). 

 

A partir daí, entra na história o sujeito que vai realizar a transformação central da 

narrativa, dotado de um saber/poder fazer: a personagem Denise. Como o site oficial 

da revista não traz uma descrição dos personagens secundários (apenas dos quatro 

principais) traçamos um perfil da personagem Denise para que o leitor desta 

pesquisa possa compreender melhor o papel da mesma, na trama. 

 

Na linguagem adolescente, poderíamos dizer que Denise é a personagem mais 

“afetada” da trama. É a isotopia da “entendida” que se faz presente na 

figurativização da personagem. Não é a mais bonita, nem a mais inteligente, mas é a 

mais popular. Sabe de tudo sobre a vida dos moradores do bairro Limoeiro, estando 

sempre atualizada sobre as “fofocas”, ou mesmo, sendo a disseminadora delas. 

Tem uma autoestima muito grande, é muito sociável e utiliza um vocabulário bem 

distinto das outras personagens da revista (típico do público homossexual masculino 

e travestis). Ao longo de outras histórias da trama, Denise é apresentada como uma 

pessoa que gosta de um “barraco”, de ver o “circo pegar fogo”, tendo um caráter 

duvidoso, perante os demais (é dissimulada, mentirosa). É responsável por gerar 

vários conflitos, em TMJ, como na edição nº 67 – “Par perfeito” – em que quase 

destrói o namoro de Cascão e Cascuda, Magali e Quim. Figurativamente, usa 

sempre o mesmo penteado (Maria Chiquinha), camisas com dizeres que remetem a 

sua elevada autoestima, por vezes, brincos de estrelas (porque representa o brilho 

que ela julga ter), além de acessórios pouco comuns para o dia a dia de uma 

menina, como meia calça arrastão e botas, em mais uma referência ao público 

travesti, pois parece estar sempre “montada”, como dizem. Sua melhor amiga é 

Carmem, a personagem mais fútil de TMJ, que será apresentada, nas próximas 

análises.  

 

É importante analisar que, na trama, Denise “ocupa” um lugar que seria, por suas 

características, de um personagem gay (homossexual masculino), inexistente entre 

os amigos da turma do Limoeiro. Por opção, o enunciador de TMJ escolhe colocar 
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em Denise todos os trejeitos típicos de um rapaz gay, escolhendo um silenciamento 

sobre as questões de opção sexual do público infantojuvenil. Não só nessa questão, 

mas também podemos afirmar que, no discurso de TMJ, não há um aprofundamento 

nas discussões sobre gênero, raça, sendo tudo que gira em torno desses assuntos, 

muito superficial. 

 

Voltando à história de “A Nova Mônica”, o autor escolheu Denise como o sujeito 

dotado de competência para realizar a transformação da nova Mônica. Nesse caso, 

a isotopia figurativa da personagem – a menina “entendida” -  lhe dá o status 

praticamente de um cabeleireiro, ou hair stylist, como ela mesma diria. Então, 

ninguém mais apropriado na trama, do que Denise, para realizar a mudança da 

Mônica. 

 

 

Figura 30. Denise, o sujeito competente 1  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 21 

 

Mais uma vez, o recurso da centralização superior da frase, fora do balão de 

diálogo, é utilizado para introduzir a personagem Denise na trama (figura 29). Esse 
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recurso utilizado pelo enunciador provoca um susto, tanto no enunciatário, quanto 

nos personagens, situação típica dos quadrinhos que, desprovidos de outros 

recursos, como os sonoros, precisam surpreender o leitor por meio da surpresa dos 

personagens. A figurativização da Mônica e da Magali como crianças (recurso típico 

do mangá), com os corpos no ar e com os braços agitados (como se tivessem dado 

um pulo) contribui para esse efeito de sentido no enunciatário, aliado aos balões 

com as onomatopeias – iai! iui! – representativas dos gritos de susto. Do outro lado 

(à direita da página) e ocupando metade do quadro, podemos ver Denise, em 

posição diagonal, e os elementos expressivos que figurativizam a sua personalidade 

(expressão de empolgação, camisa com inscrição “eu me amo” em inglês, brincos 

em formato de estrelas, representando uma figura que brilha). Sua fala, 

representada por expressões da linguagem isotópica da personagem, no segundo 

quadro, afirmam suas características principais, como, por exemplo: “não faz a 

óbvia, amore!”. Ainda, o último quadro, que traz Denise sozinha, em close no seu 

rosto, explica sua principal característica, ao longo das histórias de TMJ: sua 

obsessão pela informação, independente de como ela é adquirida, e a mudança de 

visual da Mônica (não sua briga com cebola) é um assunto extremamente vital para 

a personagem. 

 

Na página seguinte (figura 31), Denise, para surpresa da Mônica, se apresenta 

como o sujeito dotado de competência para realizar a performance de transformar o 

seu visual. 
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Figura 31. Denise, o sujeito competente 2  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 21 

 

Com uma grande autoconfiança (mãos erguidas, sorriso largo nos lábios, olhos 

cerrados), Denise utiliza palavras e expressões como “visage”, “a louca”, “bora 

fofolete” que contribuem para uma melhor caracterização da personagem perante o 

público leitor, reiterando seu vocabulário distinto, dentre as outras personagens da 

trama. No quarto quadro, que ocupa metade da página, Denise praticamente 

atropela Mônica (que tem expressão de assustada – olhos e bocas arregalados, 

traços de movimento ao redor da cabeça), agarrando-a e a puxando pelos braços, 

transmitindo a urgência da situação de mudança, enquanto Magali, à direita da 

página, em segundo plano, demonstra expressão de satisfação diante da atitude de 

Denise. 

 

Antes da performance, mais uma manipulação por provocação ocorre, dessa vez, 

por parte da Denise, que critica o visual, em sua opinião, “chatérrimo” da Mônica, 
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dizendo ser esse um “momento histórico”, ou seja, ela será responsável por conferir 

“glamour” à Mônica. A isotopia presente na figurativização de Denise faz com que a 

personagem trate os assuntos de forma exagerada, como se fosse carregada de 

brilho e purpurina. É importante notar que, ao longo das histórias de TMJ, Denise é 

uma personagem de caráter duvidoso, muitas vezes, envolvida em intrigas e 

situações de mau gosto, enquanto Mônica é a personagem apresentada com o 

melhor caráter da turma: justa, honesta, sincera, defensora, etc e que, como 

mostrado, ao longo da história, está pouco preocupada com o consumo de roupas, 

produtos e serviços de beleza. 

 

 

Figura 32. Manipulação de Denise  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 23 
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Assim, Mônica vai até a casa de Denise, com a promessa de realizar a 

transformação. A manipulação continua, quando Denise questiona a identidade da 

Mônica, criticando seu gosto, seu visual, sua marca registrada (figura 32). O 

enunciado deixa a entender que a opinião alheia é mais importante que a pessoal; 

que não basta a pessoa se sentir bem com ela mesma, ela precisa da aprovação do 

outro. Essa situação é extremamente relevante para o público leitor da revista, 

devido ao período de desenvolvimento que atravessam, ainda mais quando o 

personagem cerne da questão é a Mônica, sempre muito segura de si, mas que tem 

essa segurança abalada, num momento específico da história. Assim, pode pensar o 

leitor que, na maioria das vezes, se identifica com os personagens da trama: se até 

a Mônica pode se sentir insegura, quem dirá eu, uma criança/adolescente comum? 

 

Em pesquisa realizada por Rocha e Pereira (2009), com especialistas e 

adolescentes, o valor autenticidade aparece, em ambos os discursos, relacionado à 

ideia de que o adolescente possui algo especial que os reúne, um tipo de verdade 

“essencial” e coletiva do que é ser jovem. Contudo, ao mesmo tempo, eles 

desprendem esforços para construir uma individualidade que permitirá a 

diferenciação entre eles. “A autenticidade cifra-se num complexo jogo entre 

semelhanças e diferenças que o adolescente precisa administrar como forma de 

construir sua própria singularidade” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 42). 
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Figura 33. Identidade x alteridade  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 24 

 

A partir daí, Mônica passa a questionar a competência de Denise para realizar a 

transformação. A isotopia que representa Mônica como um sujeito autoconfiante e 

seguro de si é reiterada no discurso da personagem, que afirma gostar do seu visual 

e considera que seu cabelo é sua marca registrada. Entretanto, Denise, por sua vez, 

oferece uma série de argumentos (figura 34) para convencer Mônica sobre sua 

competência (“sou entendida”) e, ainda, sobre a necessidade de mudança de visual 

(“mude o seu cabelo e você pode ser a pessoa que quiser!”), colocando em cheque 

a confiança da personagem principal, dizendo lamentar por seu gosto duvidoso e 

prometendo corrigir sua falha. Ainda, com atitude cínica, debochada (também 

característica da isotopia da “entendida”), lembra à Mônica que sua marca registrada 

são os dentões. A questão da identidade é novamente colocada no discurso, 

representando a transformação que fará a disjunção da velha Mônica, promovendo a 

conjunção da personagem com a nova Mônica. A expressão “força na peruca”, típica 
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do público gay, é uma das evidências da intencionalidade do enunciador em retratar 

a personagem Denise como semelhante às características desse segmento da 

população. 

 

 

Figura 34. Ser a pessoa que quiser  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 29 

 

Denise ainda ajuda Mônica a pensar na “mensagem que ela quer passar para o 

mundo”, ou seja, em como a Mônica quer ser percebida pelas pessoas. Mais uma 

vez, a aprovação do outro, a adequação ao olhar do outro, é colocado como mais 

importante que a própria identidade da pessoa. 

 

Diante dessa possibilidade, Mônica afirma que gostaria de ser reconhecida como 

uma garota meiga, sensível, delicada, alegre, características exatamente opostas a 
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sua identidade de garota durona, forte, brava, que sempre a fizeram amada e 

querida pela turma e que representam, em TMJ, sua melhor amiga, Magali. Assim, 

podemos pensar que Mônica tem como referência a imagem da amiga para se 

espelhar e que, apesar de cada uma ter um papel bem definido na trama, Magali 

seria seu role model para a mudança. 

 

 

Figura 35. Mensagem  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 33 

 

De posse das informações passadas pela “cliente”, Denise realiza a performance e 

corta o cabelo da Mônica, quase sem ela perceber. Na página 35 (figura 36), Mônica 

aparece em primeiro plano, ocupando a totalidade da página. Sua expressão é 

singela, meiga, ao mesmo tempo em que deixa no ar um sentimento de surpresa (e 

expectativa sobre a opinião da Mônica). O corte de cabelo é em estilo Channel 

(símbolo de elegância e sofisticação, que o próprio remete ao ícone da moda, Coco 
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Channel) que, segundo as palavras da própria Denise, deixa a Mônica “mais leve, 

mais sofisticada, mais tudo!”. Nesse momento, é constatada a performance do 

sujeito de fazer e a sanção da narrativa, com a distribuição de prêmios e castigos, 

conforme afirma Fiorin (2011). O enunciador brinca com essa questão, quando 

coloca em dúvida a aprovação do corte pela personagem Mônica. 

 

 

Figura 36. Sanção 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 34 e 35 

 

Nos dois primeiros quadros da página 39 (figura 37), o enunciado traz Mônica 

figurativizada como criança, em dois momentos: no primeiro, como a velha Mônica, 

brava, nervosa, agressiva, disposta a dar uma lição na Denise por cortar seu cabelo 

sem permissão; no segundo, como a nova Mônica, meiga, feliz, agradecida pela 

transformação realizada. Em ambos os quadros, a personagem Mônica aparece 

centralizada e ocupando o maior espaço, enquanto Denise, sem rosto (não se 

conhece a expressão da personagem), ocupa a lateral inferior direita do quadro. Os 

elementos de cada quadro acompanham a caracterização da personagem velha x 

nova. No primeiro, o balão de diálogo possui formato de grito, com traços 

pontiagudos (duro, agressivo). Acima da cabeça da personagem Denise, aparecem 
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raios, como se a mesma estivesse sendo eletrocutada. No segundo, o balão de 

diálogo é arredondado, em formato de nuvem (leve, amável) e acima da cabeça de 

Denise aparecem pequenas nuvens, corações e flores. A gota signo de sufoco 

também acompanha a personagem, preocupada com a reação típica da “velha 

Mônica”.  

 

O recurso de apresentar essa personagem sem rosto funciona como uma forma de 

levar o enunciatário a imaginar a expressão da Denise, explorando essa 

possibilidade que os quadrinhos possuem de envolver o leitor na trama, dando 

espaço a ele para participar, também como enunciador. Mesmo no último quadro da 

página, a personagem Denise aparece com o rosto parcialmente completo, tendo 

sua condição de incerteza, dúvida perante a “transformação” da Mônica, reforçada 

pela pergunta no balão: era para ficar feliz ou com medo? 
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Figura 37. Velha ou nova? 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 39 

 

A partir daí, dá-se a primeira apresentação da nova Mônica ao leitor. O local 

escolhido para isso é um shopping Center – Limoeiro Center – signo que representa 

o templo de consumo da sociedade contemporânea. A primeira parte do corpo da 

Mônica que aparece é uma mão, segurando duas sacolas de compras, 

acompanhadas das frases: “Posso ser uma pessoa diferente! Melhor! Meiga! 

Romântica! Alegre! Atual!” Depois, vemos seu rosto, com expressão de felicidade 

(olhos cerrados, sorriso nos lábios) e, na página seguinte, composta por um único 

quadro, a figura da nova Mônica. Ela está localizada em um ambiente que parece 

ser o Shopping Limoeiro e apresenta um visual totalmente diferente da velha 

Mônica: além do cabelo cortado estilo Channel, adornado com um pequeno laço, 

Mônica veste blusa de gola e mangas, saia de Poá, sapatos tipo boneca, uma 

figurativização extremamente feminina da personagem que, geralmente, usa calça, 
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camiseta e tênis. Em suas duas mãos, quatro sacolas de compras, trazendo laços e 

corações em suas estampas (mais elementos românticos e femininos). Ao seu 

redor, sete rapazes a admiram, ou seja, o olhar de todos se volta para ela. 

 

 

Figura 38. Apresentação 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 48 e 49 

 

Podemos perceber, por trás do discurso da mudança, o discurso da sociedade de 

consumo, por meio da indústria da moda e da beleza. A transformação se dá, não 

apenas pelo corte de cabelo, mas pela compra de roupas, sapatos, acessórios e 

outros bens de consumo não apresentados aqui, mas comumente usados com 

propósitos semelhantes (carros, joias, viagens etc.). É a valorização do ter em 

detrimento ao ser, tão comum, nos dias atuais, a isotopia da “mulher ideal”, linda, 

magra, bem vestida, feminina, meiga, sensível e com poder de consumo para 

sustentar todas essas características e ser uma mulher de sucesso. Em nenhum 

momento é mencionado seu desempenho na escola, no trabalho, nas tarefas 

domésticas, como filha, como amiga. O que conta é a aparência e o estilo de vida 

que o dinheiro pode lhe proporcionar. 
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Figura 39. Preocupação com a silhueta 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 102 

 

Ao longo da história, outras preocupações na vida da nova Mônica são 

apresentadas à personagem, como as mudanças na alimentação, afinal, a nova 

Mônica tem que ser magra, esbelta, pois os “tempos de baixinha gorducha já eram”. 

 

Assim, os valores apresentados no nível fundamental da análise são: /novo/ versus 

/velho/; /alteridade/ versus /identidade/. No restante da história, Mônica percebe que 

a mudança no visual não é suficiente para promover uma mudança de identidade, 

bem como que a mudança de identidade também não seria a solução para seus 

problemas. Apesar da “lição de moral”, geralmente presente nas HQ da Turma da 

Mônica, a mensagem final da história, apresentada pelo próprio enunciador, na 

sessão Fala Maurício, deixa claro sua posição sobre a valorização da beleza, na 
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sociedade contemporânea. A análise dessa sessão será apresentada, 

posteriormente, nesta pesquisa. 

 

b) Recorte “Os opostos se atraem” 

 

 

Figura 40. Capa “Os opostos se atraem” 
Fonte: SOUSA, 2013. 

 

A segunda trama a ser apresentada, dentro da categoria de consumo conspícuo, 

pertence à revista TMJ nº 60, intitulada “Os opostos se atraem”. Na trama central, 

Cascuda, a personagem considerada a mais inteligente (estudiosa) da turma, 

precisa fazer um trabalho em dupla com a Carmem, a personagem mais fútil de 

TMJ, que só pensa em salão de beleza, roupas, compras e não tem a menor 

“intimidade” com livros. A revista se enquadra na categoria de consumo conspícuo, 

pois, ao longo de sua trama, promove a valorização da beleza em detrimento da 

inteligência, valorização da imagem ao invés do conteúdo. 

 

Por serem personagens secundários, Cascuda e Carmem também não possuem um 

perfil oficial divulgado no site da revista. Assim, traçamos as principais 
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características de ambas as personagens, para que o leitor desta pesquisa se 

familiarize com elas. 

 

Maria Cassandra ou Cascuda, assim conhecida por ser namorada do personagem 

Cascão, é apresentada, ao longo das histórias de TMJ, como a personagem mais 

inteligente, a mais dedicada na escola, a que tira as maiores notas e a que se 

preocupa com seu futuro profissional. Apesar de namorar o Cascão e ter o apelido 

de Cascuda, não tem problemas com a água, nem com banho. Como a Mônica, 

esporadicamente, é criticada pelas colegas mais vaidosas por não colocar a 

aparência em primeiro lugar. Fisicamente, é figurativizada com cabelos curtos, 

cacheados, o que não seria um símbolo maior de feminilidade ou vaidade, no mundo 

atual. Apesar disso, suas roupas são semelhantes às demais meninas da trama 

(saias, blusas, calças, vestidos, sandálias), sendo mais feminina que a personagem 

Mônica, comumente figurativizada com roupas mais largas e confortáveis. Usa 

brincos pequenos, colares e uma faixa no cabelo que, devido ao comprimento, não 

permite diversos penteados. Representa a isotopia do nerd, do estudioso, do melhor 

aluno, muitas vezes, tido como chato pelo restante do grupo. É amiga de toda a 

turma, não tendo uma melhor amiga, especificamente. 

 

Já Carmem é a personagem mais vaidosa, fútil e a mais consumista, da revista. 

Seus ambientes preferidos sãos os shopping centers e os salões de beleza. 

Preocupada com sua imagem, gosta de usar produtos de marca reconhecida. Adora 

visitar sites de fofoca e notícias sobre celebridades. Declaradamente, não gosta de 

estudar e só lê livros que estão na moda como, por exemplo, da saga “Crepúsculo”. 

Carmem é loira, possui longos cabelos ondulados (volumosos, vistosos), usa roupas 

sensuais (justas, decotes nos seios) que valorizam suas curvas. Está sempre 

acompanhada de seu celular, por onde acompanha as fofocas divulgadas na mídia 

online. Suas conversas giram em torno de compras, beleza e notícias de 

celebridades. Sua melhor amiga é Denise. Carmem, ao longo da trama, representa a 

isotopia da loira, burra e fútil. É bonita, mas não corresponde ao estereótipo da burra 

inocente, bobinha, aquela que simplesmente não sabe e não se preocupa em saber. 

Carmem é extremamente esperta (no sentido de querer se dar bem, nas situações), 

esnobe, e crítica com as colegas que não pensam como ela (gosta de alfinetar as 
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mais inteligentes, as menos vaidosas). É a isotopia da Patricinha, na sociedade de 

consumo atual. 

 

O esquema a seguir (esquema 4), permite a visualização da isotopia dessas duas 

personagens, apresentadas em conjunto com outros personagens da trama 

(principais e secundários). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
TMJ 54 – p. 18 
Denise, Carmem e 
Maria preocupadas 
com a aparência 
(modelos de biquini) 
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TMJ 67 – p. 13 
Isotopia figurativa 
Mônica (pouco 
vaidosa), Denise 
(“montada”) e 
Carmem (Sexy) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
TMJ 63 – p. 14 
Isotopia temática 
Denise – “A 
Entendida” 
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TMJ 63 – p. 14 
Isotopia figurativa 
Mônica (“baranga”) 
por Denise 
 

 
 
 

 
 
 
TMJ 60 – p. 26 
Reiteração 
figuratividade Mônica 
(pouco vaidosa), 
Denise (“montada”), 
Carmem (Sexy) e 
Magali (Meiga, 
feminina). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
TMJ 60 – p. 28 
Isotopia temática 
Cascuda “Nerd” 
 



185 

 

 

 
 
 
 
 
TMJ 58 – p. 6 
Figuratividade Magali 
(feminina) e Denise 
(“montada”) 
 

 

Esquema 4. Isotopias personagens TMJ – Mônica, Magali, Carmem, Denise e Cascuda 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A análise do recorte começa quando Carmem, inconformada com seu par, na 

atividade escolar passada pelo professor Licurgo para ser feita em casa, descreve, 

para sua melhor amiga, Denise, o que pensa sobre Cascuda, no caso, a dupla de 

Carmem, na atividade. A entrada do leitor na referida página se dá pela imagem da 

personagem Cascuda, centralizada no primeiro quadro. Ela possui uma expressão 

autoritária (sobrancelhas arqueadas, boca entreaberta, como se estivesse falando, 

mão erguida gesticulando). Ela veste uma blusa tomara que caia, presa por uma 

alça ao redor do pescoço e, aparentemente, uma calça jeans (a imagem está 

cortada da cintura para cima). 
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Figura 41. Cascuda por Carmem 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 22 

 

Ao seu lado direito e mais ao fundo, está a figura da Carmem, em contraste à 

figuratividade que constitui a personagem anterior (porte austero centralizado por um 

eixo vertical), que se apresenta com predominância de traços curvilíneos que 

figurativizam uma sensualidade ancorada nas poses das modelos presentes e 

divulgadas, nas várias mídias que com essa publicação dialogam, bem como em 

outros símbolos de beleza e consumo apresentados a crianças e adolescentes 

(figuras 42, 43 e 44). 
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Figura 42. Ensaio fotográfico da atriz Sophia Abrahão na revista Capricho 
Fonte: FANS REBELDE OFICIAL, acesso em 27 março 2014 

 

 

Figura 43. As atrizes Hanna e Anna Rita na coletiva de imprensa de Malhação 2013 
Fonte: REVISTA QUEM, acesso em 27 março 2014 
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Figura 44. Bonecas Barbie Fashionista 
Fonte: DECOPAR; LOUCO POR BARBIE; acesso em 27 março 2014 

 

Veloso, Hildebrand e Campomar (2012) afirmam que a boneca Barbie é um dos 

brinquedos mais desejados pelas meninas, uma vez que representa a possibilidade 

de imitar um modelo ideal (de beleza), pelas formas de uso da boneca nas 

brincadeiras (acessórios), pela dinâmica social que a brincadeira envolve, por serem 

objetos colecionáveis e de visibilidade para o outro, pela inovação contínua e por 

permitir que as crianças reproduzam, ludicamente, situações do cotidiano adulto, 

ainda não permitidas a elas. 

 

Nessa fase da vida, a criança ainda é muito influenciada pelo comportamento de 

“seus heróis”, sendo importante que as empresas e agentes midiáticos que dirigem 

seus discursos a esse público tomem cuidado com as informações que transmitem 

(VELOSO; HILDEBRAND; CAMPOMAR, 2012). Assim, mesmo que a HQ tenha um 

final “moralmente correto”, o que é reiterado, ao longo de suas mais de 100 páginas, 

é apreendido pelo leitor e, nem sempre, ressignificado como deveria ser (em forma 

de aprendizado). 

 

Continuando a análise, Carmem, com expressão de desdém (olhos cerrados, mãos 

no cabelo, boca entreaberta como se estivesse falando), veste uma blusa de manga 

sete oitavos, com estampa floral e uma calça jeans. Cascuda possui cabelos curtos, 

encaracolados, adornados por uma faixa. Carmem possui cabelos compridos, 

volumosos.  Em todas as aparições da personagem, muitas de costas, seus cabelos 
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são supervalorizados pelo enunciador, ocupando quase que metade do corpo da 

mesma (figura 45). Ambas parecem ser loiras. Ambas as figuras de Carmem e 

Cascuda aparecem em efeito de transparência, como se fizessem parte do 

pensamento da figura de Carmem, localizada à esquerda da página, na base 

inferior. 

 

 

Figura 45. Figurativização cabelos Carmem 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 20 

 
A fala da personagem Carmem, no primeiro quadro, descreve seu sentimento por 

Cascuda, criticando seu modo de vestir e seu conteúdo intelectual. No segundo, ela 

demonstra preocupação com os outros, ou seja, com sua imagem abalada por andar 

com a Cascuda, dando a entender que o seu grupo de referência não aprovaria esse 

relacionamento. No terceiro quadro, ela faz referência às formas atuais de 

disseminação de informações, como a filmagem e a postagem na internet, 
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preocupação constante da geração de leitores de TMJ. Todo o diálogo presente 

nessa página, conteúdo do discurso de Carmem, reforça sua isotopia de Patricinha: 

aversão a quem não pensa como ela, preocupação com sua imagem perante o 

grupo de referência, valorização das notícias virtuais. 

 

Assim como Carmem, Cascuda também revela ao leitor sua opinião sobre a colega. 

No terceiro quadro da página 27 (figura 46), a imagem de Carmem aparece 

ocupando o fundo de quase todo o quadro, em efeito de transparência, como se 

estivesse gargalhando (olhos cerrados, boca aberta, efeito de aspas ao lado direito 

de sua cabeça). Cascuda, no canto inferior direito, tem expressão de irritação, como 

se estivesse gritando (olhos cerrados, boca escancarada), descreve a colega como 

sendo “cabeça de vento, desleixada, que só pensa em fofoca, meninos e compras”. 

Assim, ao mesmo tempo em que Carmem considera Cascuda “desleixada” por não 

cuidar de sua aparência como ela considera que deveria, Cascuda acha Carmem 

“desleixada” por não se preocupar em estudar e fazer uma atividade escolar do jeito 

que ela considera correto. Portanto, um mesmo termo representa qualificações 

distintas para as personagens, devido às suas diferenças de perfis. Racionalizando 

seu ataque de raiva, no último quadro, Cascuda explica a Cascão que Carmem não 

deve saber nada sobre a lição escolar, que não deve ter nenhuma anotação no 

caderno.  

 

Figura 46. Carmem por Cascuda 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 27 
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Continuando a conversa com cascão, Cascuda afirma que não entende por que as 

pessoas a acham estranha, por ser estudiosa, e acham a Carmem normal por ser 

fofoqueira e sem rumo (figura 47). Mais uma vez, a isotopia figurativa do nerd 

aparece, no sentido de que esse sujeito é, geralmente, tido como o estranho, 

esquisito, principalmente, em uma sociedade como a brasileira, em que o estudo e a 

educação não são muito valorizados, uma vez que os maiores salários do país 

pertencem a jogadores de futebol, músicos que, não necessariamente, precisaram 

estudar (no que concerne à educação formal) para chegar ao sucesso.  

 

 

Figura 47. Questionamento Cascuda 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 29 

 

Nesse contexto, podemos perceber, tanto na fala de Carmem, quanto na 

confirmação por Cascuda, que a /inteligência/ assume um valor disfórico (negativo), 

na trama em questão, uma vez que a personagem estudiosa é a que se veste mal, a 

que não se preocupa com a aparência, a que não se cuida (apesar de, 

figurativamente, não haver muita diferença entre os corpos e roupas de ambas as 

personagens, a não ser pelo cabelo), conforme opinião de Carmem, em diálogo com 

Cascuda, na página 35 (figura 48). 

 

Nesse contexto, Rocha e Pereira (2009) afirmam que a autenticidade é um jogo 

complexo entre diferenças e semelhanças (distinção e pertencimento) que o jovem 

administra como forma de construir sua identidade. Na pesquisa realizada pelos 

autores, as respostas dos adolescentes relacionadas a esse valor tratam de 
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aspectos como imagem pessoal, usos do corpo e distinção social, demonstrando 

uma preocupação direta com a estética e a beleza. Nesse sentido, entram em jogo 

produtos como maquiagem, cosméticos, roupas de marca, serviços de salão de 

beleza e viagens para fora do país, consumidos por essas adolescentes.  

 

 

Figura 48. Água Oxigenada 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 35 

 

Ainda, a questão do consumo está subentendida na fala da personagem Carmem, 

no último quadro da página, quando “acusa” Cascuda de utilizar água oxigenada em 

casa para tingir os cabelos. Assim, não basta se cuidar em casa, é preciso 

frequentar um salão de beleza para ter credibilidade. Só a citação do produto “água 

oxigenada” já é uma forma de diminuir a personagem Cascuda, sendo que poderia 
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ter sido utilizada a palavra tintura, por exemplo. O Plano de Expressão reforça e 

dramatiza o conteúdo, na medida em que apresenta a expressão de desespero da 

Cascuda, quando Carmem afirma ter se atrasado por causa da cabeleireira e da 

manicure (isotopia da Patricinha que gasta boa parte do seu tempo e dinheiro com 

serviços de beleza), bem como a expressão facial de “pouco caso” com a 

preocupação da parceira de trabalho. No último quadro, ao ofender Cascuda, 

Carmem tem um sorriso sarcástico nos lábios, enquanto Cascuda, constrangida, 

nem lábios apresenta. 

 

 

Figura 49. Opostos 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 39 

 

Por ser tratar de uma trama que trata dos opostos, a história se desenvolve 

mostrando as características destoantes de suas duas personagens principais. 
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Enquanto Cascuda se ocupa em pensar os detalhes do trabalho escolar (figura 49), 

Carmem se diverte com fofocas divulgadas sobre celebridades na internet, 

reiterando as características que constroem as isotopias figurativas da cada 

personagem. Assim, Cascuda é figurativizada vestindo jaleco (símbolo de 

professores e médicos, sujeitos que muito estudam para desempenhar suas 

profissões) e gravata (representando formalidade), ao lado de variados gráficos, 

enquanto Carmem manipula um celular e ri do conteúdo nele visualizado. Mais uma 

vez, o celular é apresentado como objeto modal capaz de obter o objeto valor 

informação, nesse caso, para o sujeito Carmem. 

 

Os contrastes continuam, quando Carmem dorme, enquanto lê os livros designados 

por Cascuda, sendo acordada por uma Cascuda indignada. No Plano de Expressão, 

essa indignação é figurativizada pela face brava da Cascuda, em primeiro plano, em 

diagonal, ocupando mais da metade do primeiro quadro da página, com olhos e 

punho cerrado (expressão de raiva) e boca aberta como num grito. Carmem, à 

direita do quadro, rodopia, de pernas para o ar, figurativizada como criança (recurso 

do mangá para susto), em meio aos livros que deveria estar lendo.   
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Figura 50. Livros 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 42 

 

Nos quadros seguintes, dentro de toda uma “sonseira” ou atitude cínica, 

característica da personagem (que não se abala com a irritação da colega e finge 

não entender o motivo), Carmem se justifica dizendo que nunca havia lido algo tão 

chato e pergunta a Cascuda, se ela não tem aquele romance de vampiros, referindo-

se ao tipo de literatura preferido dessa geração, como a saga “Crepúsculo”, de 

Stephenie Meyer. Aqui, a isotopia da Patricinha traz a valorização da futilidade em 

detrimento ao conteúdo. 

 

O diálogo se desenvolve e Carmem diz ter descoberto por que Cascuda estuda 

tanto: ela quer ser médica. Na verdade, o que, a princípio, parece fazer uma 
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referência às pessoas estudiosas, uma vez que passar no vestibular de medicina e 

concluir o curso exige muito estudo e disciplina, não passa de uma crítica à letra feia 

de Cascuda, ou como a própria Carmem afirma um “garrancho” (figura 51). No Plano 

de Expressão, no segundo quadro da página, o olhar do leitor logo se detém à folha 

de cadernos com uma caligrafia ruim que, apesar de estar em segundo plano, ocupa 

quase que a totalidade do quadro. À esquerda, a imagem de Carmem, com 

expressão de horror, ou mesmo, nojo, e à direita, a imagem de Cascuda, com 

expressão de vergonha (traços diagonais aparecem no meio de sua face, em cima 

do nariz da personagem; sua boca tem formato de três semicírculos; seus olhos 

estão arregalados). 

 

Mais uma vez, a beleza antevém ao conteúdo, situação representada pela crítica à 

letra e ao caderno simples, “sem bichinhos” da personagem inteligente. A última fala 

da Cascuda, na página, traz a questão do consumo, novamente, à tona, à medida 

que ela afirma, quase com vergonha (as letras dessa frase estão em tamanho 

reduzido em relação às outras da página), que esses cadernos decorados são mais 

caros. 
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Figura 51. Letra de médica 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 43 

 

Assim, como Carmem não consegue ajudar com o conteúdo, fica encarregada de 

passar a limpo o trabalho realizado por Cascuda. Ao receber tal tarefa, a 

personagem tenta explicar sua importância na parceria, argumentando sobre o valor 

da imagem, do design, das aparências, citando, inclusive, um dos ídolos dessa 

geração – Steve Jobs (Istive Jóbis), criador da Apple e de seus diversos produtos 

(Iphone, Ipad etc.), objetos de desejo de crianças e adolescentes contemporâneos 

(figura 52). Ainda, Carmem afirma que “gente como você não entende”, colocando a 

Cascuda em posição inferior a dela, por não valorizar a imagem em detrimento ao 

conteúdo. Enquanto espera a colega terminar sua parte, Carmem vai ao shopping. 
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Figura 52. Design importa 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 45 

 

Ao terminar de passar a limpo o trabalho, Carmem o entrega a Cascuda. Nesse 

momento, a personagem deixa claro que espera que ninguém fique sabendo que ela 

ajudou, pois odiaria “pegar fama de nerd”. Para espanto da colega, Carmem 

escreveu todo o texto com caneta roxa, pois segundo ela, roxo é muito mais fashion, 

combina com o papel de carta e com a blusinha nova que ela havia comprado (figura 

53 e 54). Entretanto, o trabalho só poderia ser entregue em cor azul, conforme 

instruções do professor e, por isso, Carmem é intimada por Cascuda a refazer o 

trabalho. Nesse contexto, podemos apreender que Carmem, apesar de ter o 

estereótico de “loira, burra e fútil” pode se dar bem, por meio da esperteza, do 

famoso “jeitinho”. 
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Figura 53. Roxo 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 51 

 

 

Figura 54. Roxo 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 52 

 

Apesar da trama se enveredar por outros rumos (envolvendo questões amorosas, 

inclusive) e trazer, em seu encerramento, uma lição de moral mostrando que todos 

nós temos defeitos e qualidades, durante toda a narrativa, a enunciação, ao reiterar 

as características das personagens Carmem e Cascuda, por meio das isotopias da 

Patricinha e da nerd, respectivamente, a um enunciatário jovem, que atravessa uma 

fase de aceitação, de preocupação com a imagem, de inserção em um grupo, acaba 

privilegiando o entendimento de que ser bonito é melhor que ser inteligente; que 

valorizar a imagem é mais recompensador que valorizar o conteúdo. 

 

Para o adolescente, é difícil aceitar o fato de que ser feio, chato, estranho e nerd é 

uma coisa boa. Ele vai preferir ser bonito, fútil e “normal”, mesmo que sem conteúdo. 

São os valores da sociedade de consumo contemporânea, cada vez mais 
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disseminados, desde cedo, pelos mais diversos “condutores”, como os grupos de 

referência, os meios de comunicação de massa, os instrumentos educacionais, a 

literatura infantojuvenil etc. 

 

c) Considerações sobre os recortes de consumo conspícuo 

 

Analisando os recortes das duas histórias – “A nova Mônica” (TMJ 61) e “Os opostos 

se atraem” (TMJ 60) – pudemos identificar uma isotopia temática da valorização da 

imagem, do belo, do “parecer”, do “ter” que, muitas vezes, coloca “em cheque” a 

importância do conteúdo, do ser. A isotopia temática da /aparência/ também está 

presente em outras edições de TMJ, como a história “Cheia de Onda” (v. 54) e 

“Nasce uma estrela” (v. 19), dentre outras, aqui não selecionadas para análise, 

publicadas, ao longo da história da revista.  

 

Tudo o que é reiterado figurativamente, faz parte de uma cobertura temática. Nesse 

contexto específico de TMJ, a temática da sociedade de consumo contemporânea. 

Em relação à temática relativa ao consumo conspícuo, podemos perceber que as 

histórias que tratam da mesma estão mais relacionadas ao universo feminino, ou 

seja, são as meninas da trama que se envolvem em situações de consumo 

ostentatório. 

 

Assim, os discursos de TMJ disseminam, com recorrência, o valor da /aparência/, 

um assunto de grande relevância para o público da revista, composto por pré-

adolescentes e adolescentes em busca de reconhecimento e aceitação perante seus 

grupos de referência. Entretanto, a forma como esse valor é trabalhado, tanto 

figurativamente, como no conteúdo da revista, coloca em segundo plano, valores 

sólidos que deveriam estar destacados e incentivados pelo discurso instrutivo-

educativo da revista, uma vez que ela pode ser considerada um veículo de 

educação informal que participa da formação moral e educacional desse leitor 

infantojuvenil. 
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3.3.3 Consumo Moralista 

 

A visão moralista do consumo é uma das mais antigas, presente em nossa 

sociedade. Ela considera o consumo como um vilão, ou seja, ele é responsável por 

diversas mazelas dos tempos atuais. “A simples observação dos discursos 

cotidianos nos mostra que é muito comum o consumo ser eleito como responsável 

por uma infinidade de coisas, geralmente associadas aos assim chamados 

problemas sociais” (ROCHA, 2005, p. 128). Dentre esses problemas, a ganância 

sem limites, a violência urbana, o individualismo exacerbado, dentre outras 

situações citadas tanto em discursos simplórios e ingênuos, quanto em análises 

ditas sérias e sofisticadas. 

 

O consumo moralista é a categoria que não vê o consumo com bons olhos, o 

recrimina, culpa o consumismo por diversos problemas e, como Rocha (2005), 

define, possui um “estilo apocalíptico” de ser. 

 

Um dos embates que melhor caracterizam essa visão está na comparação entre 

produção e consumo. A produção, bem como os temas que a ela se relacionam – 

como trabalho, profissão, empresa – frequentemente são postos como superiores ao 

consumo e sua temática de marcas, gasto, compra. É a conhecida fábula da cigarra 

e da formiga: enquanto uma come, canta e gasta, a outra produz, poupa e trabalha. 

 
Classificar alguém como bom trabalhador, produtivo, dedicado à empresa (ou 
até mesmo workaholic) é atribuir uma identidade positiva. Inversamente, 
classificar alguém como gastador ou consumista significa atribuir uma 
identidade negativa. (...)É como se a produção possuísse algo de nobre e 
valoroso, representando o mundo verdadeiro ou a vida levada a sério, e o 
consumo, no pólo oposto, tivesse algo de fútil e superficial, representando o 
mundo falso e inconseqüente (ROCHA, 2005, p. 129). 

 

Assim, a análise dos recortes a seguir tem como base as revistinhas TMJ que 

trazem como temática a questão do consumo moralista, englobando as tramas de 

TMJ nº 58 – “Conflitos de Gerações” e TMJ nº 57 – “Veneno Virtual”. 
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a) Recorte “Conflito de Gerações” 

 

 

Figura 55. Capa “Conflito de Gerações” 
Fonte: SOUSA, 2013. 

 

Em TMJ nº 58 – “Conflito de Gerações” – Cebola, um dos quatro personagens 

principais da revista, fica com ciúmes ao ver Mônica toda derretida para Toni, que 

acaba de ser escolhido como garoto propaganda de uma marca de refrigerantes e 

tem sua imagem estampada em outdoors pela cidade. Após discutir com o 

concorrente pela atenção da Mônica, Cebola aceita passar uma noite, sem a ajuda 

de ninguém, no Monte do Desafio. A fim de entendermos melhor o que essa 

provocação representa na história, é preciso analisar o perfil dos personagens 

envolvidos. 
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Figura 56. Cebolinha e seus planos infalíveis 
Fonte: WIKIA, acesso em 06 maio 2014. 

 

Cebola pode ser considerado a versão masculina nerd da turma, apesar de não 

gostar muito desse rótulo. Desde criança, uma de suas características principais, 

como ele mesmo diria, era traçar planos infalíveis para conquistar o mundo. É 

considerado inteligente pelos outros colegas e pouco interessado em praticar 

esportes, muito menos os ditos “radicais”. É apaixonado pela Mônica, mas vivem 

uma relação conturbada, cheia de altos e baixos. Continua tendo pouco cabelo, 

apesar de não ser mais apenas cinco fios, e só fala “elado”, trocando o erre pelo ele, 

quando está nervoso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
TMJ 68 – p. 38 
Cebola nervoso. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8SVxR4zMUH9d0M&tbnid=CWMjKItpJJOEsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.monica.wikia.com%2Fwiki%2FCebolinha_n%25C2%25BA_211&ei=sSxpU8zwFoWmkAWdkoCoAg&psig=AFQjCNH6DvFkMqS4GFiCrSCmwm3nILKKZQ&ust=1399487885134790


204 

 

 

 

 
TMJ 68 – p. 52 
Implicante com a 

Mônica. 

 

 

 

 

 

TMJ 61 – p. 123 
Apaixonado pela 

Mônica. 

 

 

 

 

 

TMJ 59 – p. 17 
Planos para 
conquistar o mundo. 

 

 

TMJ 43 – p. 10 
Cebola Tecnológico- 
desinteresse por 
assuntos da 
natureza. 
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TMJ 65 – p. 13 
Cebola Inteligente. 

 
Esquema 5. Isotopia temática Cebola – nervoso, inteligente, apaixonado, cheio de planos 

infalíveis para conquistar a Mônica e o mundo. 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

  

Toni, antigamente, conhecido como Tonhão da rua de baixo (nas histórias da Turma 

da Mônica) é um rapaz bonito, atraente, que gosta de praticar esportes, sendo 

figurativizado com cabelos mais compridos que os demais garotos, roupas e outros 

traços que produzem efeitos de sentido de um visual mais despojado, estilo surfista. 

Apesar de não mais usar de violência contra seus colegas, como fazia na infância, é 

considerado mentiroso, mau caráter e pouco confiável, pelos demais colegas. Em 

outras histórias, já teve momentos de envolvimento com a Mônica, tentando 

conquistar o coração da escolhida de Cebola. 

 

 

 

 
 
TMJ 58 – p. 7 
Toni, por Cascão. 
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TMJ 62 – p. 51 
Toni, por Cebola. 

 

 

 

 

TMJ 62 – p. 52 
Toni, o enganador. 

 

 

 

 

TMJ 62 – p. 53 
Toni, o sem palavra. 

 

 

TMJ 62 – p. 53 
Toni, o fora da lei. 
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TMJ 62 – p. 54 
Toni, o agressivo. 

 

 

 

 

 

TMJ 61 – p. 92 
Toni por Mônica. 

 

 

 

 

 

 

TMJ 61 – p. 111 
Toni por Toni. 

Esquema 6. Isotopia temática Toni – agressivo, mau caráter, mentiroso. 
Fonte: elaborado pela autora. 
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A primeira página da história (figura 57), mesmo antes de introduzir o conflito, já é 

uma provocação ao personagem Cebola, dono da famosa frase, ao longo das 

histórias da Turma da Mônica, “eu vou conquistar o mundo”. A figura de Toni, 

descendo de rapel um prédio alto, em meio a uma cidade movimentada, está 

centralizada na página, vestido com equipamentos de rapel (capacete, corda com 

cinto preso à cintura, tênis com garras). A frase “Ele vai conquistar o MUNDO!” 

aparece no topo da página, centralizada e em negrito, com a palavra mundo 

destacada das demais por estar em letras maiúsculas. No canto inferior direito, o 

título da história é apresentado: Conflito de gerações.  

 

Para os leitores da Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem, mesmo não 

trazendo a figura do personagem Cebola nesta página, a mensagem é bem clara: 

não é Cebola quem vai conquistar o mundo, mas Toni, ou seja, o conflito entre os 

dois personagens é certo, na história que está por começar. 

 

 

Figura 57. Toni vai conquistar o mundo 
Fonte: Sousa, 2013, p. 5. 
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O primeiro programa narrativo da trama gira em torno da fama, do mundo das 

celebridades, do popular. Nesse contexto, ninguém melhor que a personagem 

Denise para personificar essa atração pelo que é famoso. A personagem aparece 

em situações de deslumbre (ora com os braços erguidos e abertos, ora com os 

olhos vidrados em formato de estrela) e descreve, por meio de palavras como 

“meteoricamente”, “astro”, bem como outros argumentos, a importância de ser o 

garoto propaganda de uma marca de refrigerantes, como o Toni. Diferente dela, os 

outros personagens da cena, Cascuda, Magali e Cascão, não demonstram a mesma 

empolgação com a fama do colega (suas posturas e expressões são quase 

apáticas). 

 

 

Figura 58. Denise deslumbrada 1 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 6 
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Figura 59. Denise nervosa com a pouca importância dada por Magali ao fato 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 6 

 

 

Figura 60. Denise deslumbrada 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 7 

 

Podemos perceber várias referências ao mundo da propaganda (outdoor), das 

marcas (Coca-Cola), da divulgação nas redes sociais (tumbler), o que representa a 

cultura de consumo típica dos adolescentes da sociedade contemporânea. 
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Figura 61. Denise querendo aparecer diante da fama do colega 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 7 

 

Assim, nesse programa narrativo, temos Toni, o sujeito de estado que entra em 

conjunção com o objeto “fama”, saindo do anonimato, a partir do momento em que 

aparece na propaganda de uma marca de refrigerante. Denise, por meio de 

manipulação por tentação (se você for amigo do Toni, vai ser famoso como ele ou 

vai colher os benefícios dessa fama), tenta convencer os outros colegas da 

importância da fama do Toni para eles, mudando a percepção negativa que eles têm 

do colega. Entretanto, Cascão e Magali tentam lembrar a Denise quem realmente é 

o Toni, alguém que sempre foi motivo de discórdia para a turma.  

 

 

 

Figura 62. Argumentação Magali 1 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 8 
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Figura 63. Argumentação Magali 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 9 

 

Assim, Denise não demonstra a competência necessária para transformar a imagem 

de mau caráter de Toni, não conseguindo realizar a performance deste primeiro 

programa narrativo. O que podemos pensar é que os valores são diferentes para 

esses personagens. Para Toni e Denise o /sucesso/ é o objeto valor desejável, 

portanto, eles compartilham os mesmos valores. Para os demais, os valores são 

outros. Trata-se de uma narrativa passional (a inveja é uma paixão), pois é movida 

pelo “querer ser”, no primeiro caso (o desejo, a ambição), enquanto que, para os 

demais personagens envolvidos (Magali, Cebola, etc.) trata-se do querer-não-ser, ou 

seja, os valores em jogo são o /desprendimento/ e a /generosidade/.  

 

A partir do momento em que Cebola entra na história, irritado com a atenção que 

Mônica dá para Toni, as isotopias do nerd, dessa vez, reiterada no personagem 

Cebola, e do bonito e popular, representado por Toni, são colocadas em 

comparação, por meio do discurso dos personagens. Figurativamente, Toni é 

mostrado sempre muito confiante de si, com sorriso largo no rosto e gestos que 

demonstram tranquilidade diante das provocações do “rival” (Figuras 64, 67 e 68). 

Em alguns momentos, os contornos de seu personagem aparecem ultrapassando os 

limites do quadrinho (Figura 68), realçando esse excesso de autoestima. Já Cebola, 

é figurativizado ora como um rapaz nervoso, desconfiado, com as sobrancelhas 

arqueadas, punhos cerrados, expressão de raiva (Figuras 64, 65 e 68), ora como 

uma pessoa mais inflamada, exagerada, como um nerd empolgado com suas 
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descobertas (Figuras 65 e 66). Nesse ponto, continua a batalha entre os valores 

/aparência/ e /conteúdo/ (Figura 65 e 67). 

 

 

Figura 64. Provocação Toni 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 15 

 



214 

 

 

Figura 65. Aparência x Conteúdo 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 16 

 

 

Figura 66. Cebola “inflamado” 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 17 

 



215 

 

 

Figura 67. Provocação Toni 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 17 

 

 

Figura 68. Provocação Cebola 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 18 

 

O segundo programa narrativo traz para o discurso a importância da mídia. Nele, 

esta aparece como sinônimo de parceria, confiança, informação certa, que não te 

abandona, quando o restante o faz. Após aceitar a provocação de Toni para passar 

uma noite sozinho, no “Monte do Desafio”, Cebola, que não possui nenhum 

conhecimento de sobrevivência na selva, decide se preparar buscando ajuda no 

reality show “À prova de mato”. Aqui, podemos identificar uma intertextualidade com 

a mídia atual e programas televisivos, como o norte-americano Survivor e sua cópia 

brasileira No Limite, além de outros programas do gênero, não necessariamente 

reality shows, transmitidos nos canais de TV por assinatura, principalmente. 
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Segundo Rocha e Pereira (2009, p. 10), a ideia de jovem e juventude foi concebida 

como um lugar transitório, entre uma “maturidade adiada e uma infância espremida”, 

sendo, portanto, mediadora de diferenças entre diversos estados. Por esse motivo, a 

adolescência é entendida como um “rito de passagem”, em que suas diferentes 

classificações são tratadas no gerúndio: formandos, vestibulandos, conforme o 

autor, a marca central do jovem. 

 

Mediação que se dá entre coisas novas e velhas, antigas ideologias e 
projetos de vanguarda, sólidas certezas e modernas experiências, a vida que 
se passa na esfera da casa e da família e a vida que se passa além dela 
(ROCHA; PEREIRA, 2009).  
 
 

Nesse período, os jovens passam por um processo constante de mediações entre 

valores, gostos, hábitos, estéticas, práticas sociais e atitudes, que acontecem, 

inclusive, entre modos de consumo, uso e valorização de novas tecnologias, adoção 

de costumes entre a infância e a idade adulta, entre a família e o mundo externo 

(ROCHA; PEREIRA, 2009). 

 

Nesse contexto, a mídia enaltece o papel dos jovens e adolescentes, na sociedade 

vigente, como um forte mediador de inovações tecnológicas e modos de consumo, 

dentro do núcleo familiar; um papel fundamental, em um mundo repleto de tablets, 

celulares, computador, entre outros gadgets encontrados, no mercado. 

 

Assim, temos um enunciado de fazer em que o objeto valor desejado pelo sujeito de 

estado Cebola é a informação. Cebola pretende entrar em conjunção com os 

conhecimentos de sobrevivência na selva e é manipulado pelo sujeito mídia que, por 

provocação (Você é capaz de comer minhoca para sobreviver?), age sobre o 

espectador, levando-o a crer que possui a competência necessária para realizar a 

performance de transmitir informação de qualidade que vai “salvar” a vida de 

Cebola, durante a estadia no Monte do Desafio. 
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Figura 69. Segundo programa narrativo: mídia. 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 32 

 

Figurativamente, temos um Cebola pensativo, no primeiro quadro (Figura 69), que 

apresenta expressão de quem tem uma “grande ideia”. A frase do personagem 

enfatiza seu sentimento de abandono, de estar sozinho nessa “grande roubada”. Ele 

está em casa, vendo TV – que representa a companhia, nesse momento de solidão 

– e também a solução para seus problemas (substituindo a informação confiável de 

pais, amigos ou outras pessoas com experiência no assunto). A competência da 

mídia é reafirmada, no terceiro e quarto quadros da página seguinte (figura 70), bem 

como sua autossuficiência. 
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Figura 70. Competência da mídia. 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 33 

 

Entretanto, no decorrer da história, Cebola descobrirá que a performance não 

acontecerá e a sanção da narrativa vem em forma de castigo – ficar perdido no 

Monte, passando fome, frio, medo – onde os falsos heróis (TV, internet) são 

desmascarados e os verdadeiros (pais) são reconhecidos. 

 

No terceiro programa narrativo (Figura 71), temos o ápice do conflito entre pai e 

filho, tema título da história em questão. Senhor Cebola descobre que o filho 

pretende passar uma noite no Monte do Desafio e proíbe o filho de persistir nessa 

ideia perigosa. Assim, Cebola tenta manipular o pai por intimidação, buscando 

convencê-lo a permitir a aventura. Referências à “Turma da Mônica” são utilizadas, 

reavivando a memória de antigos leitores, bem como de histórias anteriores de TMJ, 

sobre as aventuras de Cebolinha na Floresta Amazônica, no Japão e até em Marte. 

A questão da responsabilidade perante a vida de uma criança/adolescente é 

enfatizada pelos pais de Cebola, que não aceitam o argumento de que não tem 

idade para tal aventura. 
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Figura 71. Conflito de gerações. 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 45 

 

Aqui se apresenta o verdadeiro conflito de gerações, típico de uma sociedade em 

que as crianças e adolescentes têm, cada vez mais e precocemente, informações 

das mais variadas possíveis. Nesse contexto, a experiência dos pais (bem como de 

professores e outras referências em conhecimentos diversos), muitas vezes, é 

colocada em segundo plano, bem como sua confiança como fonte principal de 

informação. No passado, a autonomia dos pais e responsáveis, quanto ao que era 

melhor para seus filhos, era pouco questionada. Na sociedade atual, marcada pela 

Era da Informação, meios de comunicação e redes de relacionamento, tantas vezes, 

substituem essa fonte confiável de saber, questionando sua autoridade na relação 

(figura 71). 
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Esse conflito também se relaciona à própria fase atravessada por Cebola, a 

adolescência. Segundo Rocha e Pereira (2009), a adolescência é marcada pela 

ambiguidade e uma das primeiras ambiguidades vivenciadas por esse público é a 

cobrança de apresentar, ao mesmo tempo, comportamentos infantis e adultos. 

Nesse contexto de passagem, ora ele deve agir como criança, ora como adulto, uma 

expectativa complexa com que ele tem que lidar, elaborando sua identidade, “apesar 

de toda a dificuldade envolvida na vivência de espaços simbólicos opostos” 

(ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 35). Assim, ao mesmo tempo em que Cebola deve ser 

adulto o bastante para assumir vários compromissos em sua vida (escolher uma 

profissão, etc.), ele ainda é visto como criança, por seus pais, numa situação como 

esta, de passar a noite sozinho, no “Monte do Desafio”. 

 

 

Figura 72. Conflito de gerações 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 45 

 

O quarto programa narrativo é o da aproximação. Senhor Cebola parte para uma 

nova estratégia. Em vez de bater de frente com o filho, tenta se aproximar, 

oferecendo seus conhecimentos como ajuda. Por meio de manipulação por 

sedução, o sujeito pai tenta oferecer ajuda ao sujeito filho, mostrando sua 
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competência para a realização da performance de colocar Cebola em conjunção 

com a informação que precisa para enfrentar o desafio de Toni. Entretanto, Cebola 

não concorda com a forma de ajuda do pai (que pensa diferente dele) e considera 

que o mesmo só faz o atrapalhar. A diferença de pensamento entre Cebola e o pai é 

figurativizada nas diferentes formas de buscar informação (figuras 73 – 78). 

 

Nesse sentido, Rocha e Pereira (2009) afirmam que o valor questionamento, 

presente no discurso dos adolescentes participantes de sua pesquisa, se relaciona 

ao desejo da experiência e à vontade de aprender como uma busca constante por 

novas respostas. “(...) questionar é uma forma de aprendizado e compreensão de 

valores e instituições – escola, religião, política, família – estabelecidas em um 

mundo que os adolescentes não construíram e que lhes é apresentado como 

verdadeiro” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 43). 

 

 

Figura 73. Ajuda ou atrapalha? 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 54 
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Figura 74. Fonte de informação Cebola 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 55 

 
 
 

 
Figura 75. Ajuda ou atrapalha 2? 

Fonte: SOUSA, 2013, p. 56 
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Figura 76. Fonte de informação Cebola 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 57 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Ajuda ou atrapalha 3? 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 58 
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Figura 78. Fonte de informação Senhor Cebola 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 62 

 

Nesse ponto da narrativa (figura 78), fica clara a diferença de concepções de mundo 

entre pai e filho. Senhor Cebola sugere que o filho entre para os escoteiros, porém 

Cebola considera esta uma instituição brega, velha, ultrapassada, conflito que afasta 

ainda mais pai e filho. Assim, o pai é visto pelo filho como uma pessoa chata, 

limitada, ultrapassada, no momento em que este o compara com os escoteiros 

(papel que fez parte da infância do Senhor Cebola). 

 

Fernandes (2008) fala sobre a dificuldade de comunicação entre gerações, uma vez 

que, segundo ela, as narrativas de hoje são quebradas, muito devido à relação dos 

jovens com a mídia, uma das grandes responsáveis por esse começar de novo 

constante, que faz com que os que chegam depois não consigam acompanhar as 
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novidades e, assim, nem sempre conseguem trocar. A experiência hoje talvez seja 

um convite a viver algo junto para depois poder comentar sobre a experiência que 

ambos viveram. 

 

(...) com a presença da mídia, esse olhar muda constantemente e o olhar de 
ontem já não é mais fonte de experiência para aquele que olha hoje. Assim, a 
vivência do mais experiente (entendido como aquele que é mais velho) não 
tem o mesmo valor que tinha tradicionalmente. A não ser que o mais 
experiente seja entendido não como o que viveu mais tempo, mas como o 
que olhou mais (...) (FERNANDES, 2008, p. 189). 

 

 

 

Figura 79. Escoteiros 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 64 
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Figura 80. Eu não quero contar com você 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 65 

 

Diante da situação desencadeada e após ser desrespeitado, Senhor Cebola, o 

sujeito do fazer, mostra sua competência como pai, por meio da autoridade perante 

o filho, e realiza a performance de deixar Cebola de castigo, colocando-o em 

disjunção com a informação, a partir do momento em que proíbe o uso de celular e 

internet, por uma semana. Essa situação remete, novamente, à sociedade de 

consumo contemporânea, uma vez que os “castigos” da Era da Informação são 

outros, distintos de tempos anteriores (não poder brincar na rua, palmadas, ficar sem 

comer o que gosta, etc.). Assim, Cebola (figura 81) pensa que o pai vai lhe bater 

(primeiro, expressão assustada, olhos arregalados, boca aberta, mãos erguidas; 

depois, expectativa para receber a punição física, olhos fechados apertados, suor na 

testa), mas, para sua surpresa, o castigo é “pior” (na visão das crianças e 

adolescentes pós-modernos), porque representa a privação aos gadgets eletrônicos 

e o acesso à rede (internet). No contexto da história, essa privação também consiste 

em um obstáculo ao desafio de Cebola e Toni, uma vez que o personagem principal 

não tem mais acesso às fontes de informações (que ele julga confiáveis) para se 

preparar para a aventura. 
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Figura 81. Castigos da Era da Informação 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 68 e 69 

 

Essa dependência de aparelhos eletrônicos e de ter acesso ilimitado e ininterrupto à 

comunicação e à informação também são reiterados, quando Cebola se vê sozinho 

no meio da mata, perdido, com fome, frio, desesperado e o que ele mais deseja, 

nesse momento, é seu celular. Ainda, mais uma intertextualidade com o cinema 

aparece, nessa parte da história (figura 82), com Cebola fazendo referência ao filme 

“Náufrago” (EUA: Universal Pictures, 2000), dirigido por Robert Zemeckis, com Tom 

Hanks, em que o personagem, sozinho em uma ilha deserta, cria um amigo, a partir 

de uma bola de vôlei da marca Wilson (que acaba sendo o nome desse amigo 

imaginário). 
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Figura 82. Perdido na mata 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 90 

 

O último programa narrativo trata do reconhecimento da importância do pai. Temos 

o sujeito do fazer – Sr. Cebola – que tem a competência para realizar a 

performance, que é encontrar o seu filho, no Monte do Desafio, antes mesmo da 

polícia e dos bombeiros (Figuras 83 e 84). É o reconhecimento do pai pelo filho, que 

resgata a confiança de Cebola na família (conjunção com os valores familiares), em 

detrimento da confiança “cega” nas informações midiáticas. Assim, Senhor Cebola 

que, em determinado momento, era visto por seu filho como o anti-sujeito da trama, 

impedindo sua ação de ir ao Monte do Desafio sozinho, acaba se transformando no 

pai-herói. Nesse enunciado, temos uma situação de liquidação de privação, em dois 

sentidos: Cebola estava em disjunção com a resolução de um problema (sobreviver 

ao Monte do Desafio), perdido, com frio, fome e medo; ainda, Cebola também 

estava em disjunção com a confiança no pai, na família. No momento em que é 

encontrado pelo Senhor Cebola, ele entra em conjunção com a saída do Monte, por 

meio da confiança no pai. 
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Figura 83. O resgate 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 110 

 

 
Figura 84. Pai-herói 

Fonte: SOUSA, 2013, p. 111 

 

Por meio de manipulação por sedução, o pai vai mostrando ao filho todo o seu 

conhecimento sobre sobrevivência na selva, bem como as fontes responsáveis por 

essas informações. Assim, ele prova sua competência em realizar a performance de 

tirá-los dali.  
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Na pesquisa com os adolescentes de Rocha e Pereira (2009), ficou confirmado o 

desejo de liberdade, porém eles também anseiam por algum controle, identificando 

certa positividade sobre a autoridade da escola e da família, no sentido de oferecer 

liderança, orientações, estabelecimento de limites e balizamento de experiências, 

para o bem de seu futuro pessoal e profissional. Assim, eles entendem o excesso de 

liberdade como uma espécie de abandono. No momento em que Cebola percebe a 

importância da preocupação e controle de seu pai, esse sentimento é confirmado. 

 

Dentro desse contexto, Salgado (2008) identificou, em sua pesquisa sobre desenhos 

animados infantis, que esses ora acentuam o abismo existente entre as gerações, 

naturalizando práticas sociais definidoras de novos tipos de hierarquias, como 

exemplo, a questão do poder infantil em detrimento da autoridade adulta, ora 

convidam crianças e adultos a dialogarem sobre suas relações, papéis e lugares 

sociais, na cultura contemporânea. 

 

 

Figura 85. A competência do pai 1 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 114 
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Figura 86. A competência do pai 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 116 e 117 

 

 

Figura 87. A admiração 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 121 

 

A sanção da história se dá com a volta de pai e filho para casa, sãos e salvos. 

Nesse contexto, há o reconhecimento do sujeito que operou a transformação, no 

caso, Senhor Cebola, que recebe como prêmio a admiração e a confiança do filho, 
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bem como a promessa de uma amizade ainda maior entre ambos - Cebola quer 

voltar ao “Monte do Desafio” acompanhado do pai e aprender tudo o que ele sabe 

(figura 88). Nessa fase, os castigos também são distribuídos e, nesse caso, Cebola 

vai continuar sem celular por mais dois meses. No nível mais profundo do percurso 

gerativo de sentido, o fundamental, temos os valores que permeiam a história em 

questão: /antigo/ versus /novo/, ou seja, /tradição/ versus /modernidade/, isso porque 

Cebola desconfia do que é antigo, acha ultrapassado e o rejeita, aceitando apenas o 

que é novo, moderno, contemporâneo.  

 

 

Figura 88. A sanção 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 124 
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b) Recorte “Veneno Virtual” 

 

 

Figura 89. Capa “Veneno Virtual” 
Fonte: SOUSA, 2013. 

 

O segundo recorte feito para analisar a questão do consumo moralista, nas revistas 

TMJ, diz respeito à trama da edição 57 – “Veneno Virtual”, cuja capa foi analisada, 

anteriormente, nesta pesquisa. Na história em questão, os alunos do Colégio 

Limoeiro tomam conhecimento de um blog de fofocas, denominado O Castelo do 

Troll, que publica, na rede, informações, nem sempre verdadeiras, sobre os 

personagens da trama, sem sua prévia autorização. 

 

Temos uma ancoragem espacial que se desenvolve, principalmente, no Colégio 

Limoeiro e em seus arredores (casa dos personagens da trama). Segundo Rocha e 

Pereira (2009), na adolescência, o ambiente escolar é crucial para o 

desenvolvimento de laços de amizade, onde ocorrem as proximidades e distâncias 

sociais que auxiliam na construção de uma identidade, ainda em formação, definindo 

traços desse futuro adulto.  
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Neste período, estamos muitos mais expostos e disponíveis para aprender a 
consumir, nossos cinco sentidos naturais atentos captam uma avalanche de 
informações, e outros tantos sentidos artificiais, extensões de nosso corpo, 
materializados em gadgets tecnológicos, trazem experiências únicas e, ao 
mesmo tempo, compartilhadas (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 11). 

 

Os atores participantes da história são: Mônica, personagem principal da turma, cuja 

imagem vem estampada, em primeiro plano, na capa da referida edição; Denise 

que, nessa trama específica, tem papel de destaque; Magali, que também tem sua 

vida invadida pelo blog de fofocas; dentre outros personagens secundários como a 

professora Ana Paula, Xaveco, Carmem e Fabinho, que contribuem para o 

desenrolar da história. 

 

O próprio título do blog levanta uma questão, que será revelada durante a trama: as 

reais intenções de seu autor. Uma vez que Troll representa um monstro típico da 

literatura nórdica, como explica o personagem Cebola, na página 13, confere-se um 

signo negativo ao mesmo, associando-o à figura de um monstro, o que poderia ser 

considerado um exemplo de consumo moralista, ou seja, é errado, ruim, consumir as 

informações desse blog. 

 

Assim, o primeiro programa narrativo apresentado é o reconhecimento, ou melhor, 

descoberta do blog, pelos alunos do Colégio Limoeiro, durante uma aula da 

professora Ana Paula, no laboratório de informática (onde todos estão usando 

computadores), sobre a importância da internet. Nesse contexto, temos vários atores 

da trama, como Xaveco, primeiro alvo de fofoca do blog, e Mônica, Cascão, Toni, 

Cebola, Marina, Magali, entre outros alunos presentes na sala de aula e a própria 

professora que, até aquele momento, estavam em disjunção com a informação do 

blog (tanto sobre o blog, quanto por meio do blog). 
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Figura 90. A descoberta do blog 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 10 e 11. 

 

Assumindo o papel de sujeito competente para o fazer e transformar os papéis 

narrativos dos demais, Denise que, por seu perfil de disseminadora de informações, 

reiterado pela isotopia da fofoqueira, é quem tem a competência de apresentar O 

Castelo do Troll para seus colegas e professora. Figurativamente, Denise aparece, 

no último quadro da página 11 (figura 90) com expressão de deslumbre, olhos em 

formato de estrelas, boca arreganhada, mãos nas faces, enquanto contesta a 

afirmação de Marina, dizendo que não se trata apenas de um blog com fotos e 

fofocas, mas de um tesouro (palavra negritada para dar ênfase à importância que 

Denise confere ao blog). O balão de diálogo da personagem também é distinto dos 

demais, possuindo formato de nuvem, como se denotasse que aquele conteúdo, de 

tão bom, é um “sonho” para Denise. 
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Figura 91. Denise e a manipulação 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 12. 

 

Por meio de manipulação por sedução, Denise oferece argumentos para que a 

turma compartilhe de seu encantamento pelo blog (figura 91). Esse encantamento é 

figurativizado, no plano de expressão, pela imagem da personagem como se fosse 

criança (que afirma e constitui marca da estratégia enunciativa com um outro texto: o 

do mangá), o que a faz estar em movimento, no plano plástico. Esse comportamento 

é aspectualizado, plasticamente, na euforia. A mesma euforia é reiterada no verbal, 

contido nos balões: “Tudo o que existe, existiu ou existirá está aí!” (figura 91). 
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A princípio, a história leva-nos a pensar que Denise conseguirá realizar a 

performance de “contaminar” a todos, convencendo-os da importância do blog para 

suas vidas ou, pelo menos, de aceitá-lo como mais uma fonte de informações 

interessante que deve fazer parte da rotina da turma.  

 

Os objetos modais que aparecem como necessários para se obter o objeto valor, 

nesse caso, a informação do blog, são os celulares, tablets e notebooks que, como 

analisado, anteriormente, nesta tese, representam símbolos de consumo, poder e 

status para o público alvo dessa revista. 

 

Os gadgets, segundo Rocha e Pereira (2009), constituem marca dos adolescentes 

da contemporaneidade, propiciando novos modos de sociabilidade, reforçando laços 

de afinidade, expandindo as redes sociais de forma global, criando múltiplas 

identidades, fazendo circular, velozmente, o conhecimento, promovendo 

entretenimento, transferindo informações. Sua principal característica é a 

potencialização da portabilidade da comunicação, uma vez que esses dispositivos 

móveis podem estar presentes dentro de mochilas, nos bolsos, presos nos ouvidos, 

nunca antes tão próximas ao corpo. Assim, esses bens de consumo (gadgets) têm 

papel fundamental na definição de fronteiras e estabelecimento de territórios, 

significando, por meio do seu consumo, quem está perto e quem está longe 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). 

 

É nesse sentido que se pode pensar sobre a relação entre gadgets e 
juventude. Os gadgets podem ser canais da convergência entre meios de 
comunicação. Mas, no caso da adolescência, eles se inscrevem como 
símbolos capazes de realizar também outro tipo de convergência. A 
convergência de certos valores (...) que aparecem constituindo o universo 
adolescente: gregarismo, afetividade, ambivalência, fragmentação, poder, 
autenticidade e premência (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 62). 

 

Nesse contexto, esses dispositivos estão intimamente ligados a uma das práticas 

mais comuns, na adolescência: as relações de amizade, um dos eixos que a 

sustentam como fenômeno social. “A sociabilidade é um valor fundamental no 

processo de construção de identidades e de demarcação das fronteiras sociais” 

(ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 62).  
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No momento atual, em que vivemos, o gadget que melhor promove a sociabilidade 

entre esse público é o aparelho celular. Nesse sentido, existe uma demanda dessa 

geração tecnológica em reduzir, a um só aparelho, toda natureza da informação, 

promovendo uma convergência de mídias. Smartphones e tablets têm procurado 

suprir essa demanda e, por isso, são objetos de desejo valiosos para esse público 

adolescente. 

Na verdade, há um equilíbrio de antagonismos: as informações, fragmentos, 
convergem para um mesmo aparelho e, simultaneamente, este aparelho 
consegue reelaborar, em novo formato e ricas em significado, essas 
informações de volta para o adolescente. Mais ainda, através do gadget, 
extensão do próprio corpo conforme ensinou McLuhan (2007), o teen cria 
novas sensibilidades, expressa-se de diferentes maneiras e se fragmenta 
pelos fios da rede que sustenta, através da sociabilidade, a estrutura do 
fenômeno social da adolescência (ROCHA; PREREIRA, 2009, p. 64). 

 

Desta forma, os dispositivos viabilizam dois outros importantes valores da fase que 

atravessam – o poder e a autenticidade. Esse poder se reflete no consumo dos 

gadgets, uma vez que são esses adolescentes que servem de referência para os 

adultos, no momento de adquirir tecnologia, de ensinar como usar e acabam sendo 

decisores da compra, em suas residências. 

 

A partir dos gadgets, os adolescentes legitimam seu domínio dentro de um ambiente 

da modernidade, que é a tecnologia. Por meio dela, deixam sua marca no mundo, 

como nunca visto antes. “O exercício do poder lhe é, pela primeira vez, permitido e 

respeitado. (...) Constituem-se, (...), como um grupo cultural, expandindo, assim, os 

parcos limites restritos de uma simples faixa etária” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 

65).  

 

Figura 92. Denise e a manipulação 2 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 12. 

 

Em um dos quadros da história (figura 92), a isotopia construída para a personagem 

Cascuda, de nerd com pouca vaidade, é reiterada, por meio de uma informação 
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divulgada no blog sobre a forma de coloração do cabelo da personagem: “Então, a 

Cascuda usa água oxigenada no cabelo?!” Novamente, a personagem responsável 

por ler essa notícia para os colegas é Carmem, que figurativiza a isotopia da 

patricinha burra e fútil, e que já havia levantado esse questionamento, em tramas 

anteriores (vide “Os opostos se atraem”, v. 60). 

 

 

Figura 93. Não curtir? 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 31. 
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Figura 94. Ou curtir? 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 31. 

 

O segundo programa narrativo traz a fase da empolgação inicial dos personagens 

com o blog. É a noção de contágio, proposta por Landowski, entendida como um 

sentido que gera distintos efeitos de sentido, na interação de um sujeito com o 

mundo a sua volta. Isso porque, nos quadrinhos seguintes da trama, o enunciador 

apresenta todos os atores da HQ interagindo com o blog.  

 

Nesse caso, a interação “contagiosa” que se opera entre os actantes já não é 
mais o resultado de um intercâmbio de valores que os leva a agir de tal ou 
qual modo, com este ou aquele propósito, orientados, enfim, por um ter e por 
um fazer. A reciprocidade que se observa agora entre os actantes depende 
de um sentir e de ser juntos, que produz um tipo de experiência “provada”, 
“vivida” estesicamente, e não mais vivida em termos puramente modais 
(FECHINI, 2006, p. 6). 
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Assim, o objeto valor não é só a informação, mas o compartilhamento da informação 

(a interação, a partir da informação). Os enunciatários são as crianças e 

adolescentes que se reconhecem nos atores da trama, consumindo informações em 

redes sociais e aplicativos de mensagens, por meio de celulares, tablets e notebook, 

uma vez que o texto se estrutura, a partir do plano da expressão, para construir e 

propor a proximidade (figurativizada na participação e interação coletiva).  

 

 

Figura 95. Actorialização, espacialização e temporização  
Fonte: SOUSA, 2013, p. 27. 

 

Plasticamente (figuras 93, 94 e 95), podemos ver todos os personagens - 

actorialização - acessando O Castelo do Troll, de todos os lugares - espacialização 
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(casa, escola, rua), em todos os momentos – temporalização, como se a transição 

dos quadrinhos figurativizasse 24 horas do dia dos personagens. Até mesmo os 

personagens mais sérios da trama, como Mônica, Cebola e Marina, que trazem as 

isotopias do justo, do inteligente e da consciente, respectivamente, ao longo das 

histórias de TMJ, querem saber o que está “rolando” no blog, acessando, rindo e se 

divertindo com o blog.  

 

 

Figura 96. Xaveco é uma estrela 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 17. 

 

Ainda, alguns personagens, como Xaveco, que tem sua vida pessoal divulgada pelo 

Troll, ficam felizes com seus “minutos de fama”, considerando que sua popularidade 

aumentou, após a fofoca, para desespero da professora que tenta explicar à turma 

os prejuízos de uma fonte de informações desse nível. No plano de expressão, 

Xaveco é figurativizado com a mesma expressão de euforia de Denise, enquanto a 

professora Ana Paula é figurativizada apenas por seus pés, virados para cima, de 

cabeça para baixo, como se ela tivesse desmaiado, diante da afirmação de Xaveco 

(figura 96). 

 

Alguns personagens considerados sérios, como Magali e Mônica, são figurativizados 

com vergonha, quando apontados por Denise como apreciadores de “O Castelo do 

Troll” (figuras 97 e 98). 
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Figura 97. Magali envergonhada 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 19. 

 

 

 

Figura 98. Mônica envergonhada 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 19. 
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Após a empolgação inicial dos personagens com “O Cartelo do Troll”, o terceiro 

programa narrativo enfatiza os prejuízos que o blog pode trazer para a vida dos 

envolvidos em suas fofocas. A primeira vítima, que é apresentada, ainda dentro do 

primeiro programa narrativo da história, é a professora Ana Paula. O sujeito do fazer 

que vai colocar a professora em conjunção com a informação é Denise, que mostra 

para Ana Paula que ela também “não ficou de fora” do blog. Assim, por meio da 

internet, um ambiente público e, nesse caso, impessoal, a professora fica sabendo 

que seu namorado, o professor Átila, a dispensou. 

 

 

Figura 99. Ana Paula, a primeira vítima 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 18 
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A professora, na sequência de quadros que mostra a descoberta da informação, é 

figurativizada, primeiro, com espanto (por saber que a vida dela foi exposta no blog), 

com a boca aberta, olhos arregalados, rubor nas faces (listras diagonais na altura do 

nariz) e traços na lateral do rosto da personagem, indicando movimento de susto. 

Em seguida, a figurativização é de vergonha: olhos esbugalhados, sem boca (traço 

horizontal no lugar), vários traços curvilíneos e gotas ao redor de sua cabeça (sinal 

de desespero). Por fim, no terceiro quadro, a professora tem imagem triste, 

chorando e se despedindo dos alunos, deixando a sala de aula. 

 

Denise, que demonstra um certo prazer em ser esse sujeito do fazer responsável 

por realizar a performance de levar a informação até Ana Paula, é figurativizada, no 

segundo quadro, também como envergonhada, mas de maneira diferente da 

professora. Enquanto Ana Paula passa por um constrangimento, Denise tem 

expressão quase sádica (olhos arregalados, rubor na face, mão no rosto e sorriso 

reprimido – como se estivesse com vontade de rir, mas não pudesse). Logo após a 

saída da professora, Denise permanece no programa de manipulação, a fim de 

convencer os colegas da utilidade do blog, afinal, por causa dele, a classe foi 

dispensada mais cedo. Entretanto, a expressão dos três colegas que aparecem no 

mesmo quadro que Denise é de desaprovação da situação (Magali é figurativizada 

como incrédula com o que aconteceu, chateada com a vergonha alheia – rubor na 

face, punhos cerrados; Carmem como brava – braços cruzados, sobrancelhas 

franzidas e o rapaz, Nimbus, também com expressão séria e desaprovadora – 

braços cruzados atrás do corpo, sobrancelhas franzidas, boca cerrada. 

 

 

Figura 100. Blog Essencial 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 19 
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A segunda vítima do blog é Magali. A personagem tem uma foto sua, espionando o 

professor Rubens (por quem ela nutre uma admiração, ao longo da trama), enquanto 

ele toma um café com a professora Ana Paula. Mais uma vez, Magali é a última a 

saber que sua imagem foi postada no blog e, quando chega para a aula, no Colégio 

Limoeiro, todos os colegas tinham conhecimento da informação e ela vira motivo de 

piadas (figura 101). 

 

 

Figura 101. Segunda vítima, Magali. 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 36 

 

A partir daí, a trama intensifica a apresentação dos prejuízos à imagem e à 

reputação das pessoas, uma vez que Magali, além de ser repreendida pelo 

professor Rubens, por sua atitude de espionar as pessoas (ele a alerta de que isso é 

contra a lei), teve a relação com Quim, seu namorado, abalada, pois ele também 

virou motivo de chacota entre as pessoas. É interessante relacionar essa trama 

como uma das principais características da adolescência, a importância do outro. 

Fazer parte de um grupo, ser aceito, ser social são sentimentos cruciais, nessa fase. 

Assim, a desaprovação do grupo é fator desestabilizador do sujeito envolvido na 

situação. 
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Tentando consolar a amiga, Mônica aborda a fugacidade da internet, ou seja, logo a 

notícia ficará velha e será esquecida (figura 102). Entretanto, Magali que, 

isotopicamente, na trama, possui um senso de justiça apurado, não concorda com a 

afirmação da amiga, afinal, outra pessoa deverá ser vítima do “Castelo do Troll” para 

que sua história seja “abafada”. Essa temporalização do mundo virtual, rápida, 

instantânea, fragmentada, também é característica marcante dessa geração, público 

leitor da revista. 

 

 

Figura 102. Fugaz 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 48 

 

Depois de Magali, outros personagens, como Marina, Isa, Nimbus, Cascão, fazendo 

com que o quarteto de personagens principais – Cebola, Mônica, Cascão e Magali – 

se questione sobre a autenticidade desse blog, bem como quem está por trás dele. 

 

Uma das personagens atacadas é Carmem. No caso, o blog divulga que Carmem 

usa roupas de grife falsificadas – Xanéu – e, como a própria personagem afirma, sua 

reputação foi pelo ralo e nada pior pode lhe acontecer. Nesse contexto, temos a 

presença de vários discursos, como o da indústria da moda, da propaganda, que 

constrói imagens de marca e as vende como função diferencial, na sociedade, 

acessíveis apenas a uma parte da população que, por ter esse poder de compra, se 

considera superior aos demais. Ainda, há o discurso dos grupos de referência, aqui 

representados por amigos, colegas de escola, que admiram e aprovam o uso dessas 

marcas, desejando pertencer ao grupo dos que vestem Channel. É a convivência e 

interação, em um mesmo espaço, de vários discursos e consciências independentes 
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e que não se misturam, representantes de um determinado universo e marcadas 

pelas peculiaridades deste. 

 

 

Figura 103. Carmem, a vítima 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 92 

 

Também, a questão social é marcante, uma vez que a personagem considera a 

opinião dos outros muito importante, ou seja, ela, sujeito, só existe em função do 

outro. Assim, ela não usa apenas as roupas de que gosta, mas as que lhe conferirão 

aceitação social, reconhecimento, prestígio, ao ponto de ela considerar trocar todo o 

seu guarda-roupa, após a revelação do segredo. Assim, se constrói a imagem do 

sujeito em um processo de comunicação interativa, no qual eu me vejo e me 

reconheço por meio do outro, na imagem que o outro faz de mim.  
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Do ponto de vista do consumo, é o sentimento de diferenciação que está presente 

na atitude de Carmen, mesmo que, para consegui-lo, ela precise recorrer a artifícios 

(usar roupas falsas). Essa diferenciação só é percebida por seus grupos de 

referência, que compreendem a linguagem do consumo e apreendem o sentido de 

se usar uma roupa de marca. A página selecionada também pode ser enquadrada 

na categoria de consumo moralista, pois condena, castiga quem tenta “burlar” as 

normas sociais em nome do consumo. 

 

A fala de Carmem, bem como sua figurativização (olhos cerrados em atitude 

esnobe, mãos ora erguidas ora cruzadas – autoritarismo), reiteram a isotopia da 

patricinha (“ninguém pediu sua opinião, subalterna!”), metida, arrogante (“acha que 

pode me ameaçar?”) e consumista (“tenho que substituir todo o guarda-roupa!”), 

trabalhada ao longo das tramas de TMJ (figura 103). 

 

Até a própria Denise, maior defensora do blog e principal suspeita de ser a 

alimentadora do mesmo, acaba sendo vítima do “Castello do Troll”, que entrega 

seus segredos para ficar mais magra e bonita, nas fotos postadas na internet: ela 

“usa photoshop” para retirar espinhas e alguns quilinhos (figura 104). 

 



250 

 

 

Figura 104. Denise, a vítima 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 90 

 

Tanto no caso de Carmem, quanto no de Denise, o que está em jogo é o valor 

/imagem/, nesse caso, uma imagem falsa, construída por ambas para sustentar suas 

isotopias de Patricinha (que precisa usar roupas de grife) e de entendida (que 

precisa ser autêntica, já que demonstra não se preocupar com a opinião dos outros 

sobre suas roupas e atitudes). É o “parecer ser” em detrimento do “ser”, muito 

comum em uma sociedade que usa as redes sociais para “vender” modos de vida, 

nem sempre reais, ao outro. Por meio de fotos, pensamentos, posturas, as pessoas 

mostram aquilo que gostariam de ser, ou como querem ser percebidas, o que, na 
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maioria das vezes, não corresponde à realidade. É nessa sociedade que esses 

adolescentes estão inseridos. Uma sociedade em que mostrar que fez é mais 

importante do que fazer; mostrar que viu, é mais importante do que ver.  

 

A isotopia de Denise “entendida, atualizada, fofoqueira” pode ser melhor 

compreendida, a partir do quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
TMJ 62, p. 
23 – Denise 
alimentando 
suas redes 
sociais. 

 

 

TMJ 62, p. 
46 – Denise 
responsável 
pelos “furos 
de 
reportagem”. 
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Esquema 7. Isotopia temática Denise 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 

 
TMJ 62, p. 
73 – Serviço 
de 
Informações 
Quase 
Oficial do 
Limoeiro. 

O quarto e último programa narrativo culmina com a vítima mais importante da 

história – Mônica. Com seu senso de justiça e sua coragem, diferenciais perante os 

outros personagens, Mônica decide descobrir quem está por trás da criação e da 

alimentação do “Castelo do Troll”, após ter uma foto sua divulgada, em forma de 

montagem, em que ela aparece beijando um rapaz desconhecido, fato que deixa 

Cebola furioso. 
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Figura 105. Foto montagem 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 81 

 

O interessante é que, no momento da divulgação da imagem, a revista convoca o 

leitor de TMJ a descobrir a farsa, uma vez que se trata de uma foto “épica”, muito 

conhecida entre os leitores assíduos da revistinha, em que Mônica e Cebola dão seu 

primeiro beijo de verdade, na edição de número 34 – Quer namorar comigo? (figura 

106). 
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Figura 106. Imagem Original 
Fonte: SOUSA, 2011, p. 71 

 

Assim, Mônica é o sujeito do fazer que tem a competência para realizar a 

performance de desmascarar o responsável por todos os prejuízos causados pelo 

blog. Com a ajuda de Toni, ela consegue lembrar quem é o garoto da foto 

montagem, um menino que já havia morado na mesma rua em que ela – Fabinho 

boa-pinta. Na sanção do programa narrativo, Mônica vai até a casa do rapaz, entra à 

força no quarto dele e descobre que ele é o culpado (figura 107). A partir daí, 

descobrimos que as razões do rapaz envolviam inveja (da união da turma), ciúmes 

(das meninas, que não mais se lembravam dele), carência (por ninguém ter sentido 

sua falta, quando ele mudou de colégio), sentimentos típicos de adolescentes que 

usam as redes sociais para difamar e caluniar colegas, criar perfis falsos, fazer 

montagens depreciativas. 
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Figura 107. O rei dos Trolls 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 111 

 

A partir daí, os castigos e prêmios são distribuídos: por meio de uma manipulação 

por intimidação, Mônica lembra a Fabinho que o que ele fez é crime, é ilegal e que, 

mesmo sendo menor de idade, seus pais podem ser punidos por seu 

comportamento irresponsável, exigindo que o mesmo acabe de vez com o blog 

(figura 108). Os prêmios são os acertos dos prejuízos (Mônica e Cebola se 

entendem; Magali volta a pensar no professor Rubens, a professora Ana Paula volta 

com o namorado etc.) e a volta da paz, para os moradores do bairro Limoeiro. 

 

Assim, podemos dizer que a temática trabalhada na revista envolve a comparação 

dos valores /informação responsável/ x /informação irresponsável/, bem como 

/público/ x /privado/.  
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Figura 108. A Sanção 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 120 

 

Concluindo, o último discurso presente no discurso de TMJ, a que faz o fechamento 

de todas as histórias, é a do próprio autor, Maurício de Sousa, em uma coluna 

intitulada “Fala Maurício”. Uma enunciação enunciada repleta de marcas e de 

intencionalidades. Nessa edição, o autor faz um alerta ao mau uso da internet, bem 

como aos indivíduos que gostam de semear a discórdia e que podem estar mais 

perto do que se imagina – nesse caso, o vilão da história. Ainda, ele pontua as 

formas de se defender desse vilão, como a indiferença, e afirma que as pessoas 
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nem sempre estão prontas para lidar com essas situações, não tendo a paciência 

necessária para “ignorar as trollagens”. O autor fala de ética, de moral e chama seus 

leitores a “amaciarem suas reações” e a “fugir da raia”, dizendo que ousadia não é 

covardia. Fazendo uma relação com a palavra Troll, pede aos leitores que 

“controllem” a fera e que vivam de bem com a vida.  

 

c) Considerações sobre os recortes de consumo moralista 

 

Dentro do contexto da análise dessas duas revistas -  “Conflito de Gerações” e 

“Veneno Virtual” – foi possível estabelecer uma relação entre a categoria de 

consumo moralista e a temática do consumo de informações via web, uma 

reiteração da isotopia temática da crítica ao uso irresponsável da tecnologia 

(tecnologia em detrimento à confiança nos pais; tecnologia divulgando informações 

caluniosas; bem como outros casos, não analisados aqui, como o uso da tecnologia 

para arrumar uma namorada virtual – TMJ 59, “Encontro Marcado”). 

 

Assim, ao longo dos três anos analisados nesta tese – 2012, 2013 e 2014, o 

consumo moralista aparece em TMJ, promovendo um alerta ao consumo 

desordenado de informações na internet, reiterando uma característica marcante do 

público infantojuvenil da revista, uma vez que seu discurso figurativiza essa relação 

jovens x tecnologia, o tempo todo.  

 

Como afirma Orofino (2014, p. 67-68), precisamos estar atentos a todas essas 

mudanças desencadeadas pela emergência da cultura digital e, enquanto adultos, 

prestar atenção e cuidar das nossas crianças. Alertas à condição de sujeito da 

criança e que se trata de um sujeito em formação, todos nós adultos precisamos 

compartilhar essa responsabilidade. “As mídias estão quase onipresentes. A sorte 

das crianças é que a vida social é muito mais do que a mídia. Mas não podemos 

negar o peso que a mídia ocupa na socialização das crianças dos nossos novos 

tempos”. 

 

Ainda, da mesma forma que o consumo conspícuo aparece mais direcionado ao 

público feminino da revista, a categoria de consumo moralista tem foco no público 
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masculino, colocando os meninos como personagens principais das tramas ou 

situações apresentadas (Cebola, em TMJ 58 e 59; Fabinho, em TMJ 57).  

 

É importante atentar, também, para o papel que a escola “não possui”, nas 

narrativas de TMJ. Mesmo quando aparece como cenário de uma das tramas, fato 

este que se repete em diversas edições da revista, as questões relativas ao 

ambiente escolar, de modo mais aprofundado, não estão apresentes. Percebemos 

um distanciamento entre a leitura das histórias em quadrinhos e as possibilidades 

pedagógicas que essas oferecem. Assim, a escola funciona apenas como marcação 

de local ou, ainda, objeto decorativo, buscando uma aproximação e reconhecimento 

do leitor da trama, porém sem aproveitar a oportunidade para discutir temas 

relevantes envolvendo o ambiente escolar. 

 

3.3.3 Consumo Consciente  

 

Segundo estudos realizados por Peres Neto (2014, p. 83), o termo “consumo 

consciente” não possui uma definição fechada ou estável. O autor afirma que se 

trata de uma terminologia em construção, geralmente empregada para designar 

tanto as práticas de consumo material relacionadas à ecologia (“consumo verde” ou 

“ecologicamente responsável”) como também está relacionada a uma visão crítica 

ao “consumo conspícuo”. Ambas, porém, abarcam uma reflexão moral sobre o 

consumo material, na medida em que postulam a emersão de uma determinada 

cultura ecocapitalista sobre as práticas de consumo. 

 

Conforme o autor, o maior volume de teorizações caminha no sentido de relacionar 

o consumo consciente a um conceito próximo ao consumo verde ou como um 

contraponto ao consumismo. Muitas vezes, é entendido como aquele que limita os 

gastos com bens e serviços, propicia escolhas éticas ao consumidor ou serve às 

causas ambientais. 

 

Nesse contexto, dentro de uma cultura socioambiental de disputas pela 

responsabilidade pelos impactos da atividade econômica, vemos aparecer a 

possibilidade de entender o consumo consciente como edificador de uma ética das 

responsabilidades coletivas, e não mais consequências das ações individuais, de 
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forma que, seguindo a ética proposta por Baruch Spinoza, há também uma 

modificação do sujeito, bem como do mundo ao seu redor. “Os encontros dos 

sujeitos com o mundo lhes transformam (afetam), ao mesmo tempo em que também 

modificam (afetam) o mundo (PERES NETO, 2014, p. 97). 

 

Pensando nessa corresponsabilidade, Sassatelli (2014) afirma que há um 

aparecimento e consolidação de uma perspectiva relacional de soberania do 

consumidor, ideia esta que surge como uma possível alternativa às visões 

neoclássicas e neoliberais, abarcando tanto bens coletivos (as preocupações com o 

meio ambiente, a igualdade, a democracia), quanto a felicidade privada (em termos 

de satisfação criativa e crítica, e não de poder aquisitivo), na reavaliação da ideia de 

utilidade. 

 

Assim, uma boa escolha tem que ser boa tanto para a comunidade e o planeta, 

quanto trazer felicidade para o consumidor. Um consumidor soberano apenas o é na 

medida em ele se engaja de maneira responsável com seu próprio bem-estar e o 

bem-estar coletivo. 

 

A autora afirma que o consumo politizado dos dias atuais é reconhecido como 

distinto: envolve magnitude dos esforços (diversidade de áreas de problematização), 

o tamanho de seu eleitorado (a comunidade global e a classe média em crescimento 

acelerado), e um maior interesse público em sua missão (foco nos direitos humanos, 

tratamento de animais de cativeiro e recursos globais comuns). 

 

Esse consumo politizado, crítico ou ético que, em países desenvolvidos, parece 

atingir um setor mais amplo da população, em países com menor grau de 

desenvolvimento se fortalece a partir da classe média, sintoma esse que pode ser 

considerado limitador, uma vez que gera um regresso atrelado ao poder das práticas 

e gostos do consumidor e que gera hierarquias sociais entre os consumidores. 

 

Segundo Micheletti (apud SASSATELLI, 2014, p. 180),  

 

o único aspecto que não se afasta das reflexões sobre o consumo político, 
ético ou crítico: a ênfase no dever. Assumir responsabilidade pelo mundo é 
um compromisso, uma modalidade de ação orientada para gerar 
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consequências e resultados. Não se trata nem de um prazer obrigatório (que 
de alguma maneira combina o envolvimento num presente prazeroso com 
resultados positivos de longo prazo), nem de uma obrigação prazerosa (algo 
bom para os outros e para o mundo que, no entanto, nos faz felizes ao ponto 
de que não poderíamos abrir mão daquilo e substituí-lo por algo igualmente 
satisfatório, mas não tão bom). De fato, a noção de “responsabilização 
individualizada” é desejável por ser atributo da ênfase dualista entre dever e 
responsabilidade, e não entre prazer e felicidade.  
 

 
Conforme o pensamento de Sassatelli (2014), deveríamos considerar como o 

consumo pode ser organizado de forma que permita a criatividade imediata e 

autocompensatória, além de um bem-estar maior do que a satisfação imediata e de 

consumo rápido, que gera uma corrida, uma busca constante alimentada pela 

obsolescência e por produtos de fácil digestão. É preciso levar a sério os prazeres 

do consumo, entendendo o consumo ético não só como um meio de fazer alguma 

outra coisa, mesmo que isso seja muito relevante (participar da vida em 

comunidade, mudar o mundo, etc.). “Um novo foco no prazer, e nas possíveis 

diferentes qualidades e definições de prazer, torna-se fundamental” (SASSATELLI, 

2014, p. 181). 

 

Isso, porque, sob o ponto de vista da ação dos sujeitos sociais, o consumo passa a 

se manifestar como um lugar a partir do qual é possível observar novas articulações 

da ação reflexiva ancorada em múltiplas mediações, nas mais variadas dinâmicas 

da vida social, redefinindo práticas de pertencimento, inclusão, mobilização, 

engajamento, indignação, recusa, que são muito diversas da mera adesão irrefletida, 

da massificação ou alienação (OROFINO, 2014, p. 8). 

 

a) Recorte “Tesouro Verde” e “Tesouro Verde: a fantástica conclusão da 

aventura” 

 

O recorte feito para analisar a questão do consumo consciente, nas revistas TMJ, 

diz respeito à trama das edições 43 – “Tesouro Verde” e 44 – “Tesouro Verde: a 

fantástica conclusão da aventura”. Por se tratar de uma mesma história, dividida em 

duas edições de TMJ, as revistas foram analisadas em conjunto. Na história em 

questão, os quatro atores principais da trama, Mônica, Cebola, Cascão e Magali, 

participam de uma excursão organizada por Franja, o cientista da turma, à Floresta 

Amazônica. A título de informação, essa história foi criada por meio de uma parceria 
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entre a Maurício de Sousa Produções e a equipe da Tezuka Production, empresa do 

famoso cartunista japonês, conhecido como “o pai dos mangás”, Osamu Tezuka 

(1928-1989), criador de personagens como Astro Boy e A Princesa e o Cavaleiro, 

também presentes na aventura completa de Tesouro Verde. Segundo nos relata o 

próprio Maurício de Sousa, na sessão Fala Maurício da edição 43 de TMJ, esse era 

um projeto discutido entre Tezuka, antes de falecer, e Maurício, com a proposta de 

juntar seus personagens em prol da Proteção à Amazônia. 

 

    

Figura 109. Capas edições 43 e 44 – Tesouro Verde 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 1 

 

Temos uma ancoragem espacial que se desenvolve em ambiente totalmente diverso 

das histórias cotidianas de TMJ. Os atores de se encontram em plena Floresta 

Amazônica, repleta de espécies vegetais e animais típicas deste ecossistema. 

Nesse contexto, entra em cena o primeiro programa narrativo da trama: o discurso 

da conscientização ambiental (figura 110). Por meio de uma voz em off, pertencente 

ao ator Franja (sujeito que tem a competência de transmitir as informações em 

questão, por ser o cientista da turma), são apresentadas, tanto para os amigos do 

Limoeiro, quanto para o enunciatário da revista, informações (dados) sobre a 

Floresta Amazônica. 
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Logo nas primeiras páginas, o enunciado traz informações sobre a biodiversidade, 

chamando atenção para o risco de desaparecimento que as espécies animais e 

vegetais correm, transparecendo, ainda, um certo moralismo sobre o consumo 

consciente, a partir do momento em que coloca a responsabilidade por este possível 

desaparecimento, na ação do ser humano. 

 

 

Figura 110. O discurso da conscientização 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 6-7 

  

Assim, a revista já começa seu enredo deixando bem claro qual temática que será 

abordada, nas próximas 250 páginas (correspondentes às duas edições da 

aventura): o consumo consciente, reiterado em seu enunciado principal, o título 

“Tesouro Verde” (figura 111). 
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Figura 111. Tesouro Verde 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 8-9 

 

 

A partir daí, algumas isotopias são trabalhadas, nos atores principais da trama, com 

o objetivo de aproximar o enunciatário ao discurso da revista, por meio do 

reconhecimento de características comuns aos adolescentes contemporâneos. A 

primeira isotopia é apresentada pelo ator Cebola: a do garoto da cidade, aficionado 

por gadgets eletrônicos e desinteressado por assuntos ligados à natureza. Ele é 

figurativizado sempre emburrado, entediado, incomodado, utilizando tablets, 

celulares e, em seu discurso, reclama do calor, da mata, dentre outras coisas 

(figuras 112-114). 

 



264 

 

 

Figura 112. Cebola desinteressado 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 10 

 

 

 

Figura 113. Cebola entediado 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 12 

 

 

 

Figura 114. Cebola incomodado  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 12 

 



265 

 

Em relação à Magali, ela continua apresentando a isotopia da menina meiga, 

carinhosa, que acha tudo lindo, fofo (figura 115), como reiterado, na maioria das 

revistas TMJ.  

 

 

Figura 115. Magali meiga 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 10 

 

 

 

Figura 116. Magali fofa 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 30 

 

 

Já Mônica, a personagem mais séria da turma, traz a isotopia da interessada, 

cumprimentando a todos, elogiando as paisagens, os projetos, chamando a atenção 

dos colegas desinteressados etc. (figuras 117-119). 
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Figura 117. Mônica encantada 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 10 

 

 

Figura 118. Mônica educada 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 13 

 

 

Figura 119. Mônica mantendo a ordem 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 18 
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O quarto ator principal da turma, Cascão, carrega a isotopia do menino 

desinformado, que pergunta sobre tudo, que tem dificuldade em entender as 

explicações dadas, um tanto alienado. 

 

 

Figura 120. Cascão desinformado  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 10 

 
 

 

Figura 121. Traduz? 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 13 
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Figura 122. Explicação Manejo Sustentável  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 14 

 

Assim, dentro do discurso da conscientização, os atores da trama vão apresentando 

os conceitos elencados pelo enunciador para compor o repertório da narrativa: 

Franja fala sobre Biodiversidade (figura 112); Senhor Amoroso fala sobre Manejo 

Sustentável (figura 122-123) e Madeira Certificada (figura 124); Magali explica o que 

é Sustentabilidade (figura 125). Nesse contexto, o objeto valor desejado, tanto para 

a turma de atores, quanto para os enunciatários da revista (que se misturam, como 

se ambos estivessem vivendo a aventura na Amazônia) é a /sensibilização/ para a 

questão socioambiental, trabalhando um /querer saber/ perante esses sujeitos. Essa 

sensibilização é buscada, ao longo da trama das edições 43 e 44, por meio de 

narrativas da programação e da manipulação. 

 

 

Figura 123. Manejo Sustentável  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 13 
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Figura 124. Madeira Certificada  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 20 

 

 

 

Figura 125. Sustentabilidade  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 20 
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Após o primeiro programa narrativo, que tem como foco um discurso voltado para as 

questões ambientais, o segundo programa narrativo entra em cena: a relação 

homem versus máquina. Tudo se inicia com o aparecimento de Astro, um androide 

feito à imagem e à semelhança do homem (mais especificamente, de Tobio, filho 

morto de seu cientista criador – Doutor Tenma). A partir daí, são apresentadas as 

habilidades (figura 126-129) e falhas de Astro (figuras 130-131), bem como são 

feitas comparações entre o androide e os humanos, como a comparação de sua 

força com a força da Mônica (figura 132).  

 

 

Figura 126. Visão de raio-X 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 34 

  

 

Figura 127. Capacidade de voar  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 36 
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Figura 128. Força  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 37 

 

 

Figura 129. Rapidez 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 44 

 

 

Figura 130. Astro deixa cair uma tora 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 38 
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Figura 131. Falha 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 40 

 

 

 

Figura 132. Comparação Astro e Mônica 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 40 
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Figura 133. Qualidades bem humanas 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 46 

 

 

A discussão se desenvolve no sentido de questionar a ética em relação à criação de 

robôs, a serviço do ser humano, assunto este já abordado em outras edições de 

TMJ, como a de número 73 – “Caçadores de Androides”. Nesse sentido, a existência 

ou não de sentimentos nos robôs é um dos pontos trabalhados na trama. A primeira 

preocupação parte do Sr. Amoroso, uma vez que Astro possui semelhança com uma 

criança e foi pensado para ajudar no trabalho pesado, na madeireira (figura 134). 

Ainda, Magali e Mônica questionam, o tempo todo, a forma rude como Astro é 

tratado por seu criador (figura 135-137). 
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Figura 134. Trabalho Infantil  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 30 

 

 

Figura 135. Tratamento rude  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 41 
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Figura 136. Tratamento rude 2  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 48 

 

 

Figura 137. Preocupação Mônica e Magali  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 49 
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Nesse ponto da história, há um retorno ao primeiro programa narrativo apresentado: 

o da conscientização. Agora, o foco são os animais e as transformações que a ação 

do homem provoca em seu habitat e, consequentemente, em seu comportamento. 

No discurso dos atores da trama, os animais não têm culpa quando atacam seres 

humanos, uma vez que eles, sentindo-se ameaçados, estão apenas se defendendo 

(figura 138). Mais uma vez, o discurso moralista do consumo consciente do 

enunciador tenta sensibilizar o enunciatário para os danos que a natureza vem 

sofrendo, a partir da ação humana (figura 139). 

 

 

Figura 138. Proteção aos animais  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 78 
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Figura 139. Proteção aos animais 2 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 79 

 

 

O discurso da conscientização continua, na medida em que o grupo de amigos visita 

um museu, em que estão catalogadas espécies vegetais e animais da Amazônia. O 

sujeito competente para explicar a importância de se conhecer e estudar essas 

espécies é o Sr. Amoroso (figura 140). A interação de Astro com o Sr. Amoroso 

retoma o segundo programa narrativo da trama: a relação homem x máquina, na 

medida em que Astro começa a se reconhecer, também, como uma pessoa e, não 

apenas, como uma máquina, mesmo que seu criador não concorde com isso (figura 

141). 
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Figura 140. Importância do Museu 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 88 

 

 

 

Figura 141. Astro: homem ou máquina? 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 89 

 

O terceiro programa narrativo entra em cena: o discurso da responsabilidade social. 

Assim, o foco, antes da preservação da natureza, passa para a preocupação com o 

ser humano e suas condições de vida (figura 142). Ainda, o objeto valor continua 

sendo a /sensibilização/.  
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Figura 142. Desigualdade social  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 102 

 

 

A partir desse momento, a história se desenrola na segunda edição da trama, de 

número 44 – “Tesouro Verde: a fantástica conclusão da aventura”. No final da edição 

43, Mônica e o príncipe Safiri estavam perdidos na floresta e, enquanto procurava 

pelos dois, o restante do grupo se viu cercado por animais selvagens em uma 

atitude de ataque. Assim, o quarto programa narrativo presente na revista se trata de 

uma reviravolta: natureza versus homem. O enunciador coloca em cheque o que 

pode ser feito, quando a natureza resolve “se vingar” do ser humano, por todos os 

malefícios causados. No plano de expressão, as primeiras páginas da revista 

mostram, em sequência: 1) a natureza intocada – 2) homens chegando para 

explorar e destruir – 3) Os animais coagidos – 4) os animais se rebelando contra o 

homem (figuras 143-150). 
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Figura 143. Natureza intocada 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 5 
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Figura 144. Natureza intocada 2  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 6 

 
 
 

 

Figura 145. Explorar e destruir 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 7 
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Figura 146. Explorar e destruir 13 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 13 

 
 
 
 

 

Figura 147. Animais coagidos 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 7 
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Figura 148. Animais coagidos 2 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149. A reviravolta  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 13 
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Figura 150. A reviravolta 2  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 14 

 

Nesse programa narrativo, há uma manipulação por provocação realizada pelo 

enunciador, no sentido de convidar o enunciatário a comparar homem e natureza. 

Ele questiona: será que a natureza deve agir com o homem, da mesma forma que o 

homem age com ela? Novamente, podemos apreender o discurso do consumo 

consciente com viés moralista, em que o ser humano é colocado como destruidor, 

responsável pelas mazelas da natureza.  
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Figura 151. A cobra 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 28 

  

 

 

Figura 152. Manipulação  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 28 

 
No momento em que o grupo de amigos e cientistas se encontra encurralado pelos 

animais selvagens que, por sua vez, parecem aguardar as ordens de seu líder, em 

relação ao que fazer, a cobra, animal que presentifica a metáfora bíblica da 

tentação, busca manipular, por provocação, o líder a atacar o grupo (figuras 151-

152). 

 

Como solução para combater os animais selvagens, o criador de Astro ordena que o 

menino androide acabe com os animais, reiterando o discurso de que o homem é 

destruidor, violento. Nesse contexto, inicia-se o quinto programa narrativo da trama: 

o discurso da paz. Por meio dos apelos de Magali, o sujeito competente para 

sensibilizar, tanto humanos (uma vez que é sempre o ator apaziguador, das tramas 



286 

 

de TMJ), quanto os animais (Magali tem uma relação de proximidade com eles), 

tenta-se chegar a uma trégua entre natureza e homem, sem que haja mais prejuízos 

para ambas as partes. 

 

 

Figura 153. Sensibilização Magali 
Fonte: SOUSA, 2012, p. 30 

 

 

Figura 154. Trégua  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 31 

 

 

Figura 155. Desespero Magali  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 32 

 

Aqui, há um retorno para o segundo programa narrativo da trama, apresentado na 

primeira edição de “Tesouro Verde” (nº 43), a relação homem versus máquina. Isso 

porque Astro, que havia sido solicitado a atacar e acabar com os animais, se 
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descobre mais humano do que máquina, se recusando a seguir as ordens do 

cientista e afirmando ter um coração e, por conseguinte, decidir usá-lo (figura 156). 

 

 

Figura 156. Sensibilidade Astro  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 33 

 

Respondendo à constante manipulação da cobra, em relação a liderar os animais 

para o ataque, o pequeno leão branco demonstra qualidades da verdadeira 

liderança – justiça, verdade, sabedoria, coragem – enfrentando, inclusive, os 

companheiros que se rebelaram as suas ordens (figuras 157-158). Ainda, um 

verdadeiro líder é eleito por seus liderados, nunca imposto (figura 159). 
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Figura 157. Qualidades Liderança  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 34 

 

 

 

Figura 158. Qualidades Liderança 2  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 39 
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Figura 159. Reconhecimento do líder  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 41 

 

Resolvido o impasse entre homem e natureza, mais um programa narrativo entra em 

cena: o discurso da denúncia. O grupo se depara com uma grande clareira, na 

selva, resultado da devastação, realizada por cartéis de madeira (figura 160, 161). 

Ainda, a questão do desemprego, gerado pela substituição de pessoas por 

máquinas também é citada como denúncia, na voz do Sr. Amoroso, novamente, 

sujeito competente para refletir e transmitir essas informações para a turma (figura 

162). 
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Figura 160. Extração ilegal  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 43 

 

 

Figura 161. Cartéis de madeira  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 44 

 

 

Figura 162. Desemprego  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 47 
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Já chegando próximo à sanção da aventura, a questão homem versus máquina é 

retomada, desta vez, decidindo o futuro de Astro, que acaba sendo abandonado 

pelo Dr. Tenma e adotado por outro cientista, presente na excursão à Amazônia: Dr. 

Ochanomizu. A defesa da sensibilidade e da humanidade de Astro é feita pelo grupo 

de atores principais – Cebola, Cascão e Magali (figura 163). Junto com o doutor, 

Astro ajudará a proteger a Amazônia. 

 

 

Figura 163. Defesa Astro  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 77 

 

Aqui, a sanção da trama acontece, com o último programa narrativo: a natureza / o 

homem, juntos, vencem a máquina (a tecnologia). Nesse momento, um exército de 

robôs criados pelo Dr. Tenma tenta destruir as instalações do projeto Onsa, sendo 

confrontado pelo grupo de amigos, unidos a Astro e a todos os animais da floresta. 

Unindo força (Mônica, animais) e, principalmente, inteligência (Cebola, Franja), eles 
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conseguem derrotar o exército de robôs e salvar o projeto de proteção à Amazônia 

(figuras 164-169). 

 

 

Figura 164. Exército de robôs destruidores  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 98 
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Figura 165. Exército de pessoas e animais  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 102 

 

 

 

Figura 166. Inteligência Franja  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 107 

 



294 

 

 

Figura 167. Plano Cebola  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 108 
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Figura 168. Execução plano - água  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 111 
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Figura 169. Execução plano – descarga elétrica  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 112 

 

Mais uma informação é apresentada, ainda dentro do primeiro programa narrativo da 

conscientização: quem é o IBAMA e qual a sua função, bem como a questão de que 

os animais devem estar em seu habitat natural (figura 170). 
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Figura 170. IBAMA  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 118 

 

 

No momento final da narrativa, recorrendo ao nível profundo, fundamental da análise 

semiótica, encontramos, na fala de Astro (figura 171), o valor que permeia todo o 

enredo da trama, presente nas duas edições que compõem a história de “Tesouro 

Verde”: a /coletividade/, em detrimento ao /individualismo/. A mensagem que o 

enunciador busca transmitir é de que a humanidade precisa pensar como um todo, 

praticando a alteridade, o bem-estar comum, mensagem que está de acordo com o 

conceito de consumo consciente que apresentamos, quando conceituamos a 
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categoria de consumo aqui estudada. No final, a noção de coletividade se agrega ao 

valor /amizade/, constantemente reiterado, nas tramas de TMJ. 

 

 

Figura 171. O valor da coletividade  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 113 

 

 

 

Figura 172. O valor da amizade  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 123 
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Figura 173. O valor da amizade 2  
Fonte: SOUSA, 2012, p. 124 

 

 

b) Considerações sobre o recorte de consumo consciente 

 

Falar sobre consumo consciente para as gerações nascidas, a partir do século XXI, 

já é uma situação totalmente diferente do que seria, se estivéssemos conversando 

com crianças, na década de 80 ou 90. Termos como conscientização, 

sustentabilidade, preservação, já fazem parte da pauta de crianças e adolescentes 

contemporâneos, temas esses trabalhados na escola, desde os primeiros anos de 
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vida, e divulgados pelos agentes midiáticos, em forma de filmes, desenhos, peças 

de teatro, dentre outros dispositivos. 

 

Assim, o consumo consciente é reiterado pela revista TMJ, uma vez que 

corresponde a um assunto que já pertence ao imaginário coletivo dessas crianças. 

Entretanto, colocar a turma da Mônica, em uma aventura, na selva Amazônica, é 

unir o “útil ao agradável”, ou seja, é aproximar o leitor por meio de uma temática que 

já lhe é cara, porém adicionando pitadas de aventura e diversão. 

 

Como explicado pelo próprio Maurício de Sousa, na sessão “Fala Maurício”, da 

revista de número 44, essa aventura é um misto de ficção e realidade, uma vez que, 

para compor o roteiro, o próprio Maurício visitou a Floresta Amazônica, conheceu o 

Sr. Amoroso (nome real) e o projeto Orsa (que, na história, foi modificado para 

Onsa). Essa possibilidade de viver, na trama, algo tão próximo de uma aventura 

real, deixa a história ainda mais interessante para os leitores de TMJ que, como 

relataram, durante a conversa com o grupo focal, desejam histórias com aventura e 

viagens. 

 

Mesmo tendo utilizado, na maior parte do tempo, um viés moralista para o discurso 

do consumo consciente, ou seja, apontando as falhas e as responsabilidades da 

ação humana, o enunciador consegue, na conclusão de seu pensamento, reiterar o 

verdadeiro conceito de consumo consciente, recorrendo a valores como a 

coletividade, o pensamento para o bem-estar comum, o combate ao individualismo. 

 

 

3.3.4 Consumo de Cultura Midiática 

 

Como explicado na introdução desta pesquisa, no momento em que iniciamos a 

compilação das revistas para compor o recorte de análise, dentro das categorias de 

consumo pré-estabelecidas, nos deparamos com uma nova categoria que emergiu, 

no interior do discurso de TMJ: o consumo de cultura midiática.  

 

Entendemos por Cultura Midiática, a cultura produzida, organizada e difundida por 

grandes sistemas de informação e entretenimento, de alcance global, envolvendo 
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atividades como a música, o cinema, a literatura, programas de TV (novelas, reality 

shows, desenhos animados), shows, revistas, esportes, jogos, o mercado das artes, 

a indústria da fantasia infantil e juvenil, dentre outros, gerando “a expansão global de 

estilos de comportamento, consumo e pensamento, de gostos e preferências, e da 

popularização de fragmentos desconexos das culturas locais” (MOREIRA, 2003, p. 

1207). 

 

Segundo Salgado, Pereira e Sousa (2006, p. 165), 

 

A cultura lúdica infantil, nos dias de hoje, se apresenta como um espaço 
social aberto à realização de histórias, brincadeiras e jogos, em que as 
crianças estão construindo conhecimentos, valores e identidades a partir de 
constantes diálogos com a cultura midiática global. É cada vez mais evidente 
o significado que a mídia tem assumido na configuração do repertório 
imaginativo das crianças ao oferecer-lhes referências simbólicas, narrativas e 
valores estéticos, que compõem o enredo de suas fabulações, as identidades 
dos personagens que criam e as linguagens que comunicam e significam 
suas experiências lúdicas transformadas em textos e imagens. 

 

Assim, por sua presença significativa (foi a categoria com maior número de edições, 

no período analisado), ao longo das tramas da revista, bem como sua relevância na 

vida do público leitor (fato esse reiterado, nas análises dos grupos focais realizados), 

achamos por bem incluir a categoria consumo de cultura midiática, ainda que de 

forma mais pontual, nesta tese.  

 

Para isso, criamos um quadro informativo (quadro 2) com o objetivo de relacionar as 

revistas que apresentaram temática referente a essa categoria, apontando as 

intertextualidades encontradas com os objetos da cultura midiática. Em sequência, 

no recorte selecionado, desenvolvemos uma análise semiótica da capa de uma das 

revistas aqui categorizadas. 

 

Resgatando conceituações semióticas, entendemos por intertextualidade os 

discursos que rearticulam um mundo referencial já tornado significante por algum 

outro sistema. Assim, temos um texto-base que, de alguma forma, se oferece às 

variações intertextuais e os textos concretizadores, aqueles que manipulam ou 

manuseiam o texto-base (CPS, acesso em 28 janeiro 2015). No nosso caso, os 

textos-base são variados produtos midiáticos, enquanto os textos concretizadores 

são as edições de TMJ, aqui, relacionadas. 
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a) Quadro informativo  

 

Ed. 
Nº 

Título Lança-
mento  

Capa Trama principal Intertextualidades 

N° 
42  

Torneio de 
Games  

01/ 
2012  

 

A turma do Colégio 
Limoeiro se 
transforma em 
personagens de 
videogames e 
duelam entre si, por 
meio de games 
online. Temática 
envolve a questão 
real x virtual. 

Intertextualidade 
com a indústria 
japonesa dos 
videogames, em 
que existem 
eventos de lutas 
online como o 
EVO e jogos como 
o Street Fighter e 
Arcade Edition, 
muito populares 
entre os fãs de 
videogames. 

Nº 
62  

Campeões 
da Justiça  

09/ 
2013  

 

História de tribunal, 
em que acontece 
um julgamento para 
descobrir quem 
adulterou a estátua 
do Colégio 
Limoeiro, tendo 
Toni como réu, 
Mônica como 
Defesa e Cebola 
como Promotor. O 
juiz é o professor 
Licurgo.  

Há décadas, o 
cinema se utiliza 
da temática do 
tribunal para 
desenvolver 
variados roteiros, 
tais como: 12 
homens e uma 
sentença (1957), 
“Os acusados” 
(1998), “As duas 
faces de um crime” 
(1996), “O 
advogado do 
Diabo” (1997), 
“Erin Brockovith” 
(2000), etc.   

Nº 
63  

Dia das 
Bruxas  

10/2013  

 

Na noite do Dia das 
Bruxas, Madame 
Creuzodete conta 
três histórias de 
terror, tendo como 
personagens a 
turma do Colégio 
Limoeiro. 

Primeira 
intertextualidade 
com a série de TV 
“Contos da Cripta” 
(1989), muito 
conhecida entre 
fãs do gênero de 
terror. Outras 
referências: figura 
clássica do 
fantasma sentado 
nas costas de uma 
pessoa, do filme 
“Imagens do Além” 
(2008). Menina 
com os cabelos no 
rosto, referência 
ao filme “O 
Chamado” (2002). 
História recomeça 
várias vezes, como 
no filme “Efeito 
Borboleta” (2004). 
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Nº 
64 

Eu sou 
você 

11/2013 

 

Após uma briga, 
Mônica e Cebola 
passam debaixo de 
um arco-íris e 
acabam trocando 
de corpos. 

O assunto já foi 
amplamente 
utilizado como 
roteiro de cinema. 
A referência mais 
forte para o público 
brasileiro é o filme 
“Se eu fosse você” 
(2006) com os 
atores Toni Ramos 
e Glória Pires. 

Nº 
68 

Jogos 
Mortíferos 

03/2014 

 

A Turma do 
Limoeiro participa 
de um reality show 
de terror chamado 
“Jogos Mortíferos”. 

Referência direta à 
indústria de reality 
shows, bem como 
à franquia de 
filmes “Jogos 
Mortais” (2004) e 
outros como “O 
Segredo da 
Cabana” (2011), o 
personagem Jason 
de “Sexta-feira 13” 
(1980), a menina 
de “O chamado” 
(2002) e zumbis, 
presentes em 
diversos filmes de 
terror. 

Nº 
72 

Meu ídolo 07/2014 

 

Mônica e Maria são 
sorteadas para 
passar um dia ao 
lado do seu ídolo, o 
cantor teen Julinho 
Baby. 

Intertextualidade 
com os cantores 
adolescentes da 
indústria pop, mais 
diretamente com 
Justin Bieber. 



304 

 

Nº 
73 

Caçadores 
de 
Andróides 

08/ 
2014 

 

Mônica e Cebola 
saem à procura do 
robô Brisa, que 
fugiu do domínio 
dos humanos para 
ter uma vida livre. 

Discussão ética 
sobre a criação de 
androides para 
servir humanos. 
Assunto já foi 
explorado pelo 
cinema, em: “O 
homem 
bicentenário” 
(1999), 
“Inteligência 
Artificial” (2001), 
“Eu, Robô” (2004) 
e em novelas 
televisivas, como 
“Morde e Assopra” 
(2011). 

Nº 
74 

Umbra 09/2014 

 

Cascão, Mônica, 
Cebola e Magali 
vão até a cidade de 
Sococó da Ema 
para gravar um 
documentário para 
a escola, sobre a 
lenda de terror da 
Jumenta Voadora. 
A aventura engloba 
três edições de 
TMJ. 

Vários filmes de 
terror já utilizaram 
roteiros em que 
jovens decidem 
fazer 
documentários 
sobre lendas 
urbanas e histórias 
de fantasmas. Os 
mais clássicos 
são: “A bruxa de 
Blair” (1999), 
“REC” (2007) e 
“Atividade 
Paranormal” 
(2007). 
Outras 
intertextualidades: 
filme “Lenda 
Urbana” (1998), 
indústria da 
música sertaneja, 
na figura das 
duplas de cantores 
do gênero. 

Nº 
75 

Umbra. 
Mistério 
revelado? 

10/2014 

 

Continuação da 
história sobre o 
documentário 
(terror) 
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Nº 
76 

Umbra.  
A última 
batalha. 

11/2014 

 

Parte final da 
história sobre a 
aventura da turma 
em Sococó da 
Ema. 

 

 

Quadro 2. Revistas TMJ da categoria Consumo de Cultura Midiática 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir da análise do quadro apresentado, bem como da leitura das revistas citadas, 

podemos reconhecer, entre os assuntos do cenário midiático mais reiterados nas 

tramas de TMJ, diversas referências à indústria cinematográfica, principalmente aos 

filmes do gênero de terror; algumas citações referentes ao meio musical, a partir de 

cantores da cultura pop e da música sertaneja, os dois gêneros mais apreciados 

pelo público infantojuvenil brasileiro, na atualidade (dentro do grupo sociocultural 

analisado, uma vez que, em grupos sociais de menor nível sociocultural, o funk é o 

gênero mais ouvido); além da indústria de videogames e dos reality shows. Só para 

se ter uma ideia, das 100 músicas mais tocadas nas rádios, em 2014, os onze 

primeiros lugares pertencem a cantores sertanejos, entre eles Gusttavo Lima, 

Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Luan Santana, Marcos e Belutti, Victor e Léo, 

dentre outros (TOP10MAIS, acesso em 28 janeiro 2015). 

 
O gênero sertanejo, liderado pelos artistas Paula Fernandes e Michel Teló, 
assumiu uma posição hegemônica nos últimos cinco anos. Bateu os antigos 
campeões, o pagode e a MPB. Entre 2012 e 2013, dois terços das músicas 
mais tocadas no rádio são sertanejas, de acordo com a empresa de 
pesquisas Crowley, que afere a audiência musical (GIRON, acesso em 28 
janeiro 2015).  

 

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE - Tribos musicais – O comportamento dos 

ouvintes de rádio sob uma nova ótica -  realizada entre agosto de 2012 e agosto de 

2013, o funk é ouvido, principalmente, pelas classes D e E, com faixa etária entre 12 

e 19 anos e ensino fundamental incompleto (GIRON, acesso em 28 janeiro 2015). 
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Complementando as informações, uma lista divulgada pelo site Cultura Mix informa 

quem são os artistas/cantores que mais fazem sucesso entre os adolescentes: Luan 

Santana (sertanejo), Adele (pop), Thiaguinho (pagode), Gusttavo Lima (sertanejo), 

Jorge e Mateus (sertanejo), Demi Lovato (pop), Justin Bieber (pop), Kate Perry 

(pop), João Bosco e Vinicius (sertanejo), Taylor Swift (pop), Bruno Mars (pop), Lady 

Gaga (pop), Selena Gomes (pop), Fernando e Sorocaba (sertanejo), Miley Cirus 

(pop). Assim, com exceção do cantor Thiaguinho, todos os demais pertencem ao 

gênero sertanejo ou pop (CULTURA MIX, acesso em 28 janeiro 2015). 

 

 

b) Recorte “Meu Ídolo” 

 

O recorte escolhido para análise, dentro da categoria de consumo de cultura 

midiática, nas revistas TMJ, foi a capa da edição 72, intitulada “Meu Ídolo”. Na trama 

em questão, Mônica e Maria são sorteadas em uma promoção em que o prêmio é 

passar um dia ao lado do ídolo teen, o cantor Julinho Baby, referência quase que 

direta ao cantor Justin Bieber (Canadá, 1994). A própria forma de concorrer ao 

prêmio já é uma referência ao filme “A Fantástica Fábrica de Chocolates” (1971, Mel 

Stuart; 2005, Tim Burton), em que as crianças precisam comprar barras de 

chocolate para achar o bilhete premiado dentro delas. A partir daí, as meninas 

participarão da rotina do cantor, conhecendo mais a fundo sua personalidade e 

descobrindo que a fama e os famosos não são exatamente como elas pensavam 

ser. 
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Figura 174. Capa Edição 72 - Meu ídolo 
Fonte: SOUSA, 2014, p. 1 

 

 

A entrada do enunciatário na imagem se dá pela figura de um rapaz, localizado em 

primeiro plano, na página. Mais especificamente, nosso olhar é direcionado para os 

seus dentes, figurativizados como brilhantes, por meio de efeito estilístico próprio 

(formato de estrela com feixes de luz branca). A figura do rapaz está em posição 

central, na página, ocupando mais da metade da superfície. Ele é figurativizado com 

cabelos loiros, olhos verdes e veste um paletó cinza, por cima de uma camisa de 

malha de cor creme com gola laranja, bem como uma gravata marrom. Podemos 

apreender o sentido de um visual moderno, jovem, descolado, aproximando a figura 

às imagens de ídolos teens da Indústria Cultural, na contemporaneidade.  

 

Em segundo plano, temos as figuras de Mônica, à esquerda do enunciatário, e Maria 

Melo, à direita. Mônica tem olhos e cabelos castanhos e veste uma blusa roxa de 
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mangas compridas. Maria tem cabelos pretos, olhos azuis e veste uma blusa 

branca, com gola, que traz detalhes verdes e lilás, bem como brincos de argola lilás.  

Como formantes topológicos do plano de expressão, predominam as posições 

verticais e diagonais, presentes nos corpos dos adolescentes ali figurativizados: o 

rapaz central, na vertical, Mônica e Maria, em pose inclinada, marcando diagonais 

opostas. Ainda, linhas diagonais compõem o plano de fundo da cena, figurativizando 

feixes de luz, presentificados como holofotes típicos de shows, apresentados em 

ambiente noturno. A posição do rapaz é ascendente, como se ele crescesse, na 

superfície planar da capa da revista. 

 

No plano cromático, prevalecem tons de cinza, azul e preto, bem como o roxo, lilás e 

marrom, que acompanham a atmosfera noturna. O contraste se dá pelo cabelo loiro 

do ator central e pelo branco dos dentes dos três atores presentes na cena. 

Topologicamente, as figuras dos três ocupam ¾ da superfície total da capa da 

revista. A iluminação da cena parte do ator central, em direção às laterais da revista, 

acompanhando os feixes brancos de luz. Ao redor do rapaz, um contorno branco 

ilumina seu corpo, colocando-o ainda mais em posição de destaque. Aqui, o sentido 

apreendido é de “nascido para brilhar”, como se ele emitisse luz própria. As sombras 

utilizadas dão volume e textura às vestimentas e corpo dos atores (rosto, mãos), 

simulando os contrastes de luminosidade de corpos expostos aos holofotes (luzes 

artificiais), em um ambiente noturno. Assim, temos como formantes do Plano de 

Expressão: proximidade x distanciamento; primeiro plano x plano geral; vertical x 

horizontal; luminosidade x obscuridade.  

 

Podemos dizer que, a partir das categorias luminosidade x obscuridade, central x 

periférico e ascendente x descendente, o enunciador constrói o sintagma do 

/glamour/ que envolve o ator principal da trama e sua condição de cantor famoso. 

 

No percurso de leitura da imagem, nossos olhos, primeiramente fixados no ator 

central, são conduzidos ao canto inferior direito, onde se pode ver o microfone 

segurado pelo mesmo. Esse direcionamento se dá, principalmente, pela reiteração 

do efeito de brilho, presente tanto nos dentes do ator, quanto em seu microfone. Em 

seguida, nossos olhos se voltam para a esquerda, agora atraídos pela cor branca do 

título, em contraste com o paletó cinza do ator, onde se lê “Meu ídolo”. A inscrição 
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“Aventura completa”, acima do título, indica que a história não terá continuidade em 

outra edição da revista. Completando o percurso de leitura, subimos o olhar para 

ver, em segundo plano, Mônica e Maria, bem como o plano de fundo composto por 

feixes de luz e corações, sobreposto pela logomarca da revista. 

 

O nome do cantor – Julinho Baby, pode ser conhecido apenas no interior da trama. 

Entretanto, pela figurativização proposta, podemos reconhecer um cantor jovem 

(talvez até adolescente), uma vez que suas roupas, face, estilo de penteado reiteram 

essa identificação com ídolos pop do universo da Indústria Cultural, cercado por 

suas fãs apaixonadas. Tanto a palavra ídolo, no contexto verbal, quanto os corações 

que aparecem em efeito de marca d’água, ao fundo, nos levam a esse 

entendimento. Maria e Mônica estão felizes, sorriem e têm os olhos vidrados em 

Julinho. Em relação a esses atores, Mônica é uma das personagens principais da 

trama, enquanto Maria aparece apenas em algumas histórias, tendo uma 

participação mais secundária. 

 

A capa da revista busca reproduzir e aproximar o leitor de um ambiente, uma 

situação típica do universo adolescente, principalmente, feminino: as paixões por 

artistas do show bizz (atores, cantores). Nesse caso, específico, a semelhança do 

ator figurativizado é muito próxima ao cantor Justin Bieber, ídolo pop de 

adolescentes, no mundo todo, que, atualmente, possui uma das maiores fortunas 

em comparação com cantores de sua faixa etária. Até o nome do ator, na trama de 

TMJ, Julinho Baby, produz esse sentido de reconhecimento do público, uma vez que 

suas iniciais – JB – são as mesmas.  

 

Assim, a partir da figurativização da capa, podemos deduzir que a revista contará a 

história de um cantor jovem, cheio de fãs e de uma possível disputa entre Mônica e 

Maria, pela atenção de seu ídolo. A posição dos corpos das duas, como se 

estivessem de costas, uma para a outra, simula uma situação de duelo, comum nos 

filmes de faroeste. Ainda, enquanto os olhos das duas meninas se voltam para 

Julinho Baby, ele está olhando para nós, enunciatários, como que numa atitude de 

indiferença em relação as suas fãs.  
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É uma estratégia enunciativa que produz o sentido de que o enunciador da revista 

está se apresentando para nós, leitores de TMJ, enquanto as duas buscam atrair 

sua atenção, por meio da sensualidade dos corpos e olhares. Julinho, por sua vez, 

tem uma sobrancelha arqueada, figurativizando um olhar charmoso, sedutor. No 

contexto verbal do título, o pronome possessivo MEU que acompanha a palavra 

ídolo, nos coloca como participantes da trama. Não é o ídolo da Mônica, nem da 

Maria, é o MEU ídolo, nos convidando a virar a página e mergulhar em mais uma 

história com a turma do Colégio Limoeiro. 

 

c) Considerações sobre o recorte de consumo de cultura midiática 

 

A categoria Consumo de Cultura Midiática surge, no momento em que a revista 

“Turma da Mônica Jovem” reproduz quase que, literalmente, o universo 

infantojuvenil da sociedade de consumo contemporânea. Assim, apesar de não 

termos previsto esta categoria, no início da pesquisa, uma vez que ainda estávamos 

mergulhando no mundo TMJ, neste ponto, de conclusão das análises, conseguimos 

visualizar esse paralelo, essa correspondência, entre os atores da trama de Maurício 

de Sousa e as crianças e adolescentes do nosso “mundo natural”. 

 

Esse público, na maioria das vezes, tem suas preferências, gostos e repertório 

ditados pela indústria global da informação e do entretenimento, o que resulta em 

uma padronização geral que acaba por ser utilizada por outros sujeitos, como a 

revista em quadrinhos “Turma da Mônica Jovem”, com o objetivo de gerar 

reconhecimento e atratividade do público leitor. 

 

Essa reprodução, realizada por TMJ de forma pouco crítica, é apreciada por seus 

leitores que, inclusive, verbalizam o desejo de encontrar outras intertextualidades, 

nas histórias da turma, como pudemos identificar, durante a conversa com os 

participantes do grupo focal. Monster High, Meu Malvado Favorito, Os Smurfs, foram 

apenas alguns dos filmes/desenhos/personagens citados pelas crianças como 

interessantes para participarem das tramas de TMJ. 

 

Assim, a revista “Turma da Mônica Jovem”, que também faz parte, porém em menor 

escala, da indústria da informação e do entretenimento que dita “moda e tendências” 
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para esse público infantojuvenil, retroalimenta-se, no momento em que define as 

temáticas a serem desenvolvidas, em seus roteiros, prevendo um sucesso, quase 

sempre garantido, perante seus leitores.  

 

 

3.4 ANÁLISE SESSÃO FALA MAURÍCIO 

 

A sessão Fala Maurício, como previamente explicado nesta tese, está presente em 

todas as edições de TMJ, sendo a página que aparece, logo após o final da história 

em questão. Assim, como ela tem como assunto a trama recém apresentada, 

podemos considerar que seja a última página da história, funcionando como um 

reforço ao desfecho vivenciado pelos personagens. 

 

Em entrevistas lidas, ao longo dessa pesquisa, pudemos entender que o próprio 

Maurício de Sousa não mais escreve ou ilustra suas histórias (com exceção do 

personagem Horácio, que ele afirma ser seu alter ego). Entretanto, ele garante que 

nenhuma história é publicada sem sua aprovação, buscando nos fazer crer que, 

mesmo diante da grande produção atual de seus estúdios, ele ainda consegue 

acompanhar os trabalhos, de perto. 

 

Não podemos afirmar que a sessão “Fala Maurício” é, realmente, escrita pelo próprio 

Maurício de Sousa. Porém, a forma como ela é apresentada, dentro de um “parecer 

ser”, nos “faz crer” que aquele discurso é, sim, um enunciado enunciado, em que o 

autor dos personagens em quadrinhos mais conhecidos, no Brasil, deixa suas 

marcas, suas intencionalidades, para quem quiser ler e seguir. 

 

Como constatado, durante conversa com leitores do grupo focal realizado, poucos 

são os que sabem da existência dessa sessão e menor ainda o número dos que a 

afirmam ler. Parece que a mesma passa, despercebida, no final da leitura. Talvez, 

por não ter um apelo visual, como as outras páginas da história, e ser composta 

apenas por texto verbal, a sessão “Fala Maurício” interesse apenas alguns leitores 

mais atentos ou aficionados pela “Turma da Mônica Jovem”.  
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O conteúdo dessa sessão varia entre informativo, em que o enunciador acrescenta 

dados, explicações, sobre a história que acabou de ser contada e de opinião, em 

que Maurício de Sousa deixa seu “recado” sobre a temática da trama em questão, 

muitas vezes, em tom de aconselhamento ou manipulação. 

 

 

Figura 175. Sessão Fala Maurício TMJ nº 61 
Fonte: SOUSA, 2013, p. 125 

 

O recorte escolhido para análise, aqui nesta pesquisa, pertence a edição de número 

61 – “A nova Mônica” (figura 175), também analisada, na categoria de consumo 
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conspícuo. Relembrando o tema da revista, Mônica se vê às voltas de uma mudança 

de visual (corte de cabelo, roupas) e atitudes, buscando uma maior aceitação de 

seus pares. No nível fundamental da análise semiótica, o valor /aparência/ é o que 

norteia toda a trama de “A Nova Mônica”. 

 

O discurso do enunciador começa com uma pergunta: a imagem importa? Nossa 

aparência influencia nossas vidas? Ele relaciona conceitos de imagem, aparência e 

visual com os nossos cabelos (ou cortes, ou penteados), denominando-os como 

moldura, design, coroa. Inclusive, a palavra design, mais próxima do conceito de 

imagem e aparência reiterado, na revista, aparece em destaque, negritada.  

 

A resposta, nesse ponto da narrativa, ainda não é explícita. Segundo o enunciador, 

é uma dúvida antiga, que atravessa a história da humanidade. Entretanto, na linha 

seguinte, a dúvida logo é derrubada por uma afirmação: “e o pior é que parece que 

isso acontece, sim” (linha 6). O enunciador usa o adjetivo “pior”, de forma que 

conduza o enunciatário a pensar que ele não concorda com essa afirmação, fazendo 

parecer que a imagem não importa para ele.  

 

Como justificativa da “triste” constatação, ele apresenta as diversas indústrias e 

serviços que lucram com a beleza, ou melhor, com a sua busca por homens e 

mulheres que desejam um “toque final (e às vezes vital)” (linha 12), na aparência. 

Aqui, o valor presente no nível fundamental de análise, a /aparência/ é apresentada, 

explicitamente, ao enunciatário, acompanhada de um adjetivo – vital –  que carrega 

consigo uma força ainda maior, conferindo a ela (à aparência) caráter indispensável, 

uma vez que dela se depende para estar vivo. 

 

Outra questão é posta: corte, cor, penteado indicam a personalidade de alguém? 

Novamente, a resposta vem, em seguida, porém com um certo tom de parcimônia, 

como se o enunciador buscasse um certo “cuidado” para tratar do assunto. Seria por 

medo de expor sua opinião? Ou por se tratar de um tema polêmico, nos campos 

educacionais, morais, religiosos? 

 

Mais adiante, a afirmação é reiterada, desta vez, mais corajosamente: “a vaidade 

norteia muito do que exibimos. E um belo penteado faz muito pelo nosso visual” 
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(linhas 16-17). O uso do advérbio de intensidade “muito”, duas vezes, neste curto 

intervalo de texto, pode ser apreendido como uma forma de conferir ainda maior 

valor à /aparência/, importância esta que é subjetivada, nas linhas seguintes, a partir 

do momento em que o enunciador afirma que, para se ter distinção, amor e atenção, 

é preciso ter boa aparência. Assim, sentimentos dos mais puros e verdadeiros, como 

o amor, são colocados como condicionados à imagem que uma pessoa tem.  

 

As últimas linhas do texto apresentam uma afirmação determinista, uma 

manipulação coercitiva para com o enunciatário: “temos que aceitar essa herança 

milenar de cuidados com os cabelos”. Assim, a “voz da razão” termina seu discurso 

com uma espécie de “ode” à indústria da beleza composta por cabelereiros, 

fabricantes de xampu, cientistas, responsáveis por cuidar da nossa “preciosa 

máscara de emoções: o rosto”. 

 

Nesse ponto da análise, chegamos ao entendimento de que, para Maurício de 

Sousa, a aparência importa, sim, e muito, como o próprio afirmou, em seu discurso. 

Assim, se havia ficado alguma dúvida sobre como pensa o enunciatário da revista 

sobre o assunto em questão, ou seja, a beleza e todo o universo de consumo 

conspícuo que ela engloba, a certeza pode ser conferida, na sessão Fala Maurício. 

 

Nesse contexto, mesmo que o final da história de “A Nova Mônica” tenha trazido 

uma conclusão moral de que o visual (exterior) não é tudo e que o conteúdo 

(interior) de uma pessoa é o que realmente importa, a revista passa mais de 100 

páginas (das 124 componentes da história) falando sobre a importância da 

aparência e, ainda, em sua última página, na voz do criador da turma, diga-se de 

passagem, extremamente respeitado pelos leitores e fãs da “Turma da Mônica 

Jovem” (como percebemos, durante o grupo focal), traz um discurso valorizando a 

importância da aparência, seu caráter vital, bem como um agradecimento às 

empresas e aos profissionais pertencentes à indústria da beleza.  

 

Fica a questão: o que é, realmente, apreendido pelo público leitor? O discurso da 

/aparência/, reiterado em mais de 100 páginas, bem como pelo criador da “Turma da 

Mônica”? Ou o discurso do /conteúdo/, apresentado em, aproximadamente, sete 

páginas? 
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É nesse sentido que precisamos, como pais e educadores, estar alertas, uma vez 

que os valores difundidos, no conteúdo da revista, nem sempre condizem com os 

valores que buscamos transmitir para nossas crianças e nossos adolescentes. 

Algumas vezes, o discurso de TMJ condiz com nossas convicções. Vimos isso, nas 

análises das revistas que se enquadraram na categoria de consumo moralista e de 

consumo consciente. Entretanto, não podemos afirmar que se trata de um 

enunciado livre de falhas e julgamentos. 

 

 

3.5 ANÁLISE QUANTITATIVA DAS REVISTAS TMJ 

 

Com o objetivo de quantificar a intensidade da presença da temática do consumo, 

nas edições de TMJ, publicadas ao longo do tempo de recorte desta pesquisa, ou 

seja, os anos de 2012, 2013 e 2014, apresentamos uma breve e simples análise que 

busca contribuir para com o atingimento dos objetivos propostos, na introdução do 

trabalho. A tabela 2, abaixo, relaciona e categoriza todas as revistas publicadas, no 

período de análise. 

 

Tabela 2. Análise quantitativa revistas TMJ 2012 – 2014 

 

Qt. Ed.  História  Lançamento  Persona-
gens 
Capa  

Persona-
gens 
Contra-
Capa 

Temática 
Principal 

Categoria 
Consumo 

1 N° 
42  

Torneio de 
Games  

Janeiro de 
2012  

Mônica e 
Cebola  

Lutadores 
de jogo 
japonês 
(Soidiro, 
Kifuja e 
Barunka) 

Mundo real x 
mundo virtual. A 
turma forma 
uma equipe de 
lutadores 
virtuais para 
disputar um 
torneio de 
games online. 

Consumo de 
cultura 
midiática 
(videogames) 

2 N° 
43  

Tesouro 
Verde - 
Parte 1  

Fevereiro de 
2012  

Mônica, 
Cebola, 
Magali, 
Cascão, 
Astro-Boy, 
Safiri, 
Kimba e 
Tenma  

Licurgo Preservação 
Natureza 

Consumo 
Consciente 

3 Nº 
44  

Tesouro 
Verde - 
Parte Final  

Março de 
2012  

Mônica, 
Astro-Boy, 
Kimba e 
alguns 

Astro-Boy Preservação 
Natureza 

Consumo 
Consciente 
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animais  

4 N° 
45  

Bullying - 
Além do 
Limite  

Abril de 2012  Mônica, 
Quim, 
Johann, 
Giovanni, 
Arsênio e 
Jean 
Pierre  

Johann, 
Giovanni e 
Arsênio 

Bullying com 
pessoa acima 
do peso 

- 

5 N° 
46  

Amor de 
Anjo  

Maio de 
2012  

Ângelo e 
Nina  

Ângelo, 
Cebola, 
Magali, 
Cascão e 
Mônica 

Proteção da 
natureza. 

Consumo 
Consciente 

6 Nº 
47  

Bem-
Vindos ao 
Japão!  

Junho de 
2012  

Mônica, 
Cebola, 
Magali e 
Robôs 
Japoneses  

Mônica 
(cosplay) 

Cultura / 
costumes 
japoneses. 

- 

7 Nº 
48  

A Invasão 
dos Robôs-
Zumbis  

Julho de 
2012  

Cebola, 
Bidu, 
Monique e 
Robôs-
Zumbis  

Bidu e 
Casquinha 

Aventura no 
futuro. Invasão 
da Terra. 

- 

8 Nº 
49  

O Novo 
Capitão 
Feio  

Agosto de 
2012  

Cascão, 
Mônica e 
Marina  

Revista 
"Homem-
Besouro" 

Cascão com 
super poderes 

- 

9 Nº 
50  

O 
Casamento 
do Século  

Setembro de 
2012  

Mônica e 
Cebola  

Mônica e 
Cebola 

Futuro de 
Mônica e 
Cebola 

- 

10 N° 
51  

Sombras 
do 
Passado - 
Parte 1  

Outubro de 
2012  

Mônica, 
Denise, 
Sofia e 
Agnes 
(monstro)  

Denise e 
Sofia 

Colegas do 
passado 
“assombram” a 
vida da Mônica 

- 

11 Nº 
52  

Sombras 
do 
Passado - 
Parte Final  

Novembro 
de 2012  

Cebola, 
Penha e 
Mônica  

Agnes 
(monstro) e 
"LeLeAla" 

Continuação da 
trama anterior, 
agora com a 
presença da 
Penha, 
roubando o 
Cebola da 
Mônica. 

- 

12 N° 
53  

Tem Gato 
no Meu 
Café  

Dezembro 
de 2012  

Mônica, 
Magali, 
Marina, 
Do Contra, 
Mingau e 
outros 
animais  

Mingau e 
Aveia 

Cuidado com os 
animais. 

Consumo 
Consciente 

13 N° 
54  

Cheia de 
Onda  

Janeiro de 
2013  

Magali, 
Cascão, 
Amanda, 
Cebola e 
Mônica  

Amanda Praia, consumo 
de corpo, 
beleza. A turma 
vai passar o 
feriado, na casa 
de praia da 
Marina (cópia 
da temática 
spring break 
americana) 

Consumo 
Conspícuo 

14 N° Meu Futuro  Fevereiro de Mônica e Sofia Escolha da - 
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55  2013  Cebola  profissão 

15 N° 
56  

Sem Medo  Março de 
2013  

Franja, 
Monica, 
Marina e 
42  

Bidu Posse 
responsável 

Consumo 
Consciente 

16 N° 
57  

Veneno 
Virtual  

Abril de 2013  Mônica, 
Do Contra, 
Xaveco, 
Toni e 
Denise  

Magali Fofoca Virtual Consumo 
Moralista 

17 Nº 
58  

Conflito de 
Gerações  

Maio de 
2013  

Cebola, 
Toni e 
Mônica  

Cebola, Sr. 
Cebola e 
Mônica 

Conflito entre 
pai e filho. 
Consumo de 
mídia x 
confiança na 
família. 

Consumo 
Moralista 

18 Nº 
59  

Encontro 
Marcado  

Junho de 
2013  

Cebola e 
Mônica  

Hortência, 
Dália e 
Narcisa 

Namoro virtual Consumo 
moralista 

19 Nº 
60  

Os 
Opostos 
Se Atraem  

Julho de 
2013  

Mônica, 
Lícurgo e 
Cascuda 
ao fundo. 
Cascão e 
Carmem à 
frente.  

(Cascão e 
Cascuda) 

Beleza x 
inteligência 

Consumo 
Conspícuo 

20 Nº 
61  

A Nova 
Mônica  

Agosto de 
2013  

Mônica 
(normal e 
com outro 
visual) e 
Cebola  

Mônica Consumo de 
roupas, serviços 
de beleza. 
Mônica é 
convencida a 
mudar o visual, 
a fim de ser 
melhor aceita 
pelo grupo. 

Consumo 
Conspícuo 

21 Nº 
62  

Campeões 
da Justiça  

Setembro de 
2013  

Mônica, 
Cebola e 
Toni  

Mônica, 
Cebola e 
Estátua 

História de 
tribunal 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

22 Nº 
63  

Dia das 
Bruxas  

Outubro de 
2013  

Mônica 
(normal e 
do fluxo 
temporal), 
Cebola, 
fantasma 
e zumbis.  

Magali 
(possuída 
por Penha) 

Histórias de 
terror 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

23 Nº 
64 

Eu sou 
você 

Novembro 
2013 

Cebola 
com Maria 
Cebolinha 
na 
cacunda e 
Mônica 
com diário 
e Sansão 

Cebola e 
Mônica 
correndo 
atrás de 
pássaro 
com colar 
no bico 

Troca de corpos 
(tem algumas 
citações sobre 
consumo) 

Consumo de 
cultura 
midiática 

24 Nº 
65 

A brigada 
dos ossos 
cruzados 
parte 1 

Dezembro 
2013 

Cascão, 
Magali, 
Mônica e 
Cebola 
vestindo 
chapéu de 
pirata 

Cebeleira 
Negra 

Trama espacial, 
heróis e vilões 

- 
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25 Nº 
66 

A brigada 
dos ossos 
cruzados 
parte 2 

Janeiro 2014 Mônica 
com 
poderes e 
um robô 
gigante ao 
fundo 

Robô Trama espacial, 
heróis e vilões 

- 

26 Nº 
67 

Par 
perfeito 

Fevereiro 
2014 

Cascão e 
Magali e 
um papel 
rasgado, 
Quim e 
Cascuda 
ao fundo. 

Denise em 
um 
computador. 

Questionamento 
sobre duração 
de namoros de 
infância 

- 

27 Nº 
68 

Jogos 
Mortíferos 

Março 2014 Mônica no 
colo de Do 
Contra. 

Cebola. Reality show de 
terror 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

28 Nº 
69 

A decisão Abril 2014 Mônica 
abraçada 
com Do 
Contra. 

Mônica 
entre Do 
Contra e 
Cebola 

Indecisão sobre 
com quem ficar. 

- 

29 Nº 
70 

Nosso 
Filhote 

Maio 2014 Mônica de 
costas 
para Do 
Contra. 

Fofenho. Mônica e Do 
Contra tomam 
conta de um 
filhote 
abandonado. 

- 

30 Nº 
71 

Garoto 
Solteiro 
Procura 

Junho 2014 Cebola 
olhando 
para duas 
garotas. 

Cebola ao 
telefone. 
Rostos de 
Aninha, 
Irene e 
Xabéu. 

Cebola em 
busca de uma 
nova namorada. 

- 

31 Nº 
72 

Meu ídolo Julho 2014 Julinho 
Baby 

Maria Mello Mundo do show 
biz. Mônica e 
Maria ganham 
um concurso 
para passar um 
dia com seu 
cantor favorito. 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

32 Nº 
73 

Caçadores 
de 
androides 

Agosto 2014 Cebola, 
Mônica e 
Brisa 
(androide) 

Brisa Discussão ética 
sobre a criação 
de androides 
para servir 
humanos. 
Cebola e 
Mônica 
precisam 
encontrar a 
androide Brisa 
que fugiu da 
empresa que a 
fabricou. 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

33 Nº 
74 

Umbra Setembro 
2014 

Magali, 
Cebola e 
Mônica 
com três 
filhos de 
umbra 

Denise e 
cowboy 
Xavecão se 
beijando 

A turma vai até 
Sococó da Ema 
para gravar um 
documentário 
para a escola, 
sobre a lenda 
da Jumenta 
Voadora (terror) 

Consumo de 
cultura 
midiática 

34 Nº Umbra. Outubro Cebola ao Madame Continuação da Consumo de 
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75 Mistério 
revelado? 

2014 centro dos 
sete filhos 
de Umbra 

Creuzodete 
e Berenice 

história sobre o 
documentário. A 
turma se coloca 
em perigo ao 
descobrir que a 
história é 
verdadeira 
(terror). 

cultura 
midiática 

35 Nº 
76 

Umbra. A 
última 
batalha. 

Novembro 
2014 

Cebola 
lutando 
contra a 
jumenta 
voadora. 
Denise e 
cowboy 
Xavecão. 

Fantasmas 
de Mônica, 
Magali e 
Cascão. 

Parte final da 
história sobre a 
aventura da 
turma em 
Sococó da Ema. 
A turma 
consegue se 
salvar retornar 
ao Limoeiro. 

Consumo de 
cultura 
midiática. 

36 Nº 
77 

Academia 
de Ninjas 

Dezembro 
2014 

Cebola, 
Mônica, 
Cascão, 
Magali e 
Do Contra, 
vestidos 
de ninja. 

Do Contra 
lutando 
contra o 
Bioninja, 
com o 
mestre ao 
fundo. 

A turma do 
Limoeiro 
participa de um 
show de artes 
marciais para 
ajudar uma 
academia a 
conseguir mais 
alunos e não ter 
que fechar suas 
portas. 

Consumo de 
cultura 
midiática 
(filmes de 
artes 
marciais). 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Legenda Categorias: 

 Consumo de Cultura Midiática 

 Consumo Consciente 

 Consumo Conspícuo 

 Consumo Moralista 

 

Análise Quantitativa do período 2012-2014 

Total revistas    36 100% 

Consumo como temática central  22 61,1% 

Cat. consumo consciente   05 22,7% 

Cat. consumo conspícuo   03 13,6% 

Cat. consumo moralista   03 13,6% 

Cat. Consumo cultura midiática  11 50% 

 

As 36 revistas do período foram lidas e categorizadas dentro das temáticas aqui 

propostas: consumo conspícuo, consumo moralista, consumo consciente e 



320 

 

consumo de cultura midiática. Do total de revistas do período, mais da metade 

delas (61,1%) delas tiveram o consumo como temática central da história 

apresentada. Esse dado revela que o consumo é, sim, uma temática muito presente 

na trama de TMJ, pelo menos, nos últimos três anos (2012-2013-2014). Ainda, 

podemos afirmar que a revista está em sintonia com o modo de reprodução 

dominante do período, ou seja, ela pertence e reproduz características da sociedade 

de consumo contemporânea. 

 

Das quatro categorias analisadas, a mais reiterada foi o consumo de cultura 

midiática, como citado em análise anterior, presente em um total de dez revistas, 

representando 50% das revistas que trouxeram o consumo como temática principal. 

Em segundo lugar, o consumo consciente obteve representatividade de 22,7% da 

amostra, enquanto as categorias de consumo moralista e consumo conspícuo, 

empatadas em terceiro lugar, obtiveram 13,6% de presença nas revistas TMJ. 

 

Ainda, em relação ao período em que essas categorias estiveram presentes, nas 

revistas TMJ, podemos afirmar que: o consumo de cultura midiática teve maior 

representatividade nos anos de 2013 e 2014, com apenas uma reiteração em 2012; 

o consumo consciente se concentrou no ano de 2012, com quatro edições 

dedicadas a essa temática e apenas uma referência, em março de 2013; o 

consumo conspícuo foi trabalhado, ao longo do ano de 2013, bem como o 

consumo moralista, que foi apresentado em três edições seguidas, neste ano, em 

Abril, Maio e Junho. 

 

Assim, com exceção da categoria de consumo de cultura midiática, que aparece 

em todos os anos do período analisado, as outras temáticas parecem obedecer uma 

certa lógica, dos editores da revista, que privilegia certos períodos para serem 

abordados. Não podemos afirmar qual seria essa lógica, uma vez que não foi 

possível interrogar diretamente os produtores de TMJ, mas podemos pensar que ela 

esteja relacionada aos assuntos que estavam em pauta, na sociedade, no momento 

em que as revistas foram publicadas, visto que a revista parece acompanhar as 

temáticas abordadas pela mídia e outros meios de comunicação e informação da 

sociedade global contemporânea. 
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4.  ANÁLISE GRUPO FOCAL 
 
 
4.1 DIÁRIO DE CAMPO GRUPO FOCAL 
 
 

No dia 02 de julho de 2014, a técnica do grupo focal foi realizada com 29 crianças da 

escola ASFA, localizada em Jardim Camburi, Vitória - ES. Antes desta data, durante 

o mês de maio, estivemos na escola duas vezes, sempre com o auxílio da 

professora de Artes Vera Simões, que fez a mediação entre nós e a direção da 

escola, para entrada e contato com os estudantes.  

 

Na primeira visita, passamos de sala em sala para conversar com os alunos e 

identificar os que eram leitores regulares da revista TMJ, anotando seus nomes e 

turmas. Os alunos se mostraram receptivos e percebemos que, entre os alunos que 

se prontificaram a participar da pesquisa, alguns não eram leitores fiéis. Entretanto, 

os deixamos na lista, por serem poucos e facilmente identificáveis, durante a 

realização da técnica de grupo focal. 

 

Na ocasião, 38 alunos de cinco turmas (6ª série A, 5ª série A, 6º ano A, 5º ano A e 

5º ano B) foram cadastrados como possíveis participantes da pesquisa. Alguns, no 

momento da identificação, tinham revistinhas TMJ na mochila e nos mostraram, 

durante a conversa, buscando nos convencer de que eram leitores assíduos.  

 

A segunda visita aconteceu, duas semanas após a primeira (os alunos já estavam 

perguntando à professora Vera, onde estava a tia da pesquisa). Durante a mesma, 

foi entregue uma carta aos alunos, a ser assinada por seus pais ou responsáveis, 

autorizando-os a participar da pesquisa. Como as crianças seriam filmadas, foi 

necessário solicitar essa autorização, mesmo que as imagens não fossem 

divulgadas ou compartilhadas com outras pessoas. 

 

As cartas foram devolvidas, ao longo das semanas seguintes, à professora Vera, 

que estava em contato direto com as crianças. Nem todos os pais autorizaram a 

participação e nem todas as cartas foram devolvidas. Não conseguimos desenvolver 
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o grupo focal em junho, devido à Copa do Mundo, uma vez que os alunos não 

tinham aulas, em dias de jogo do Brasil, o que deixou o calendário muito apertado. 

 

Assim, a técnica foi aplicada, no dia 02 de julho de 2014, no turno matutino da 

escola ASFA. A equipe responsável pela condução do grupo focal foi composta por 

mim – a pesquisadora interessada nos leitores de TMJ e moderadora dos grupos – e 

dois assistentes selecionados previamente: um ex-aluno graduado em Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda, Glauber Rocha que, por estar interessado em 

ingressar no mestrado e na carreira acadêmica se ofereceu para ajudar na pesquisa, 

e a psicóloga Lívia Pinheiro, indicada por Glauber. Os dois assistentes foram 

responsáveis por fazer anotações, enquanto a condução do Grupo Focal era 

realizada por mim (a pesquisadora moderadora), bem como me auxiliaram na 

montagem dos equipamentos e recepção aos alunos participantes.  

 

O local da conversa foi a sala de artes da própria escola, equipada com uma mesa 

grande oval, em que os alunos se sentaram ao redor, e mesas menores auxiliares, 

onde a equipe de apoio se posicionou. O ar condicionado foi ligado, para que as 

portas e janelas pudessem ser fechadas, a fim de reduzir o barulho externo do pátio 

e dos corredores. Foi utilizada uma filmadora, posicionada em frente à mesa da 

conversa e um gravador de áudio (aparelho celular), posicionado no centro da mesa. 

Logo que chegavam à sala, os alunos prestavam atenção à filmadora, porém, no 

decorrer da conversa, esqueciam que ela estava ali. Alguns alunos também 

gravaram a conversa com seus celulares. 

 

Três grupos foram formados contendo: Grupo 1, doze participantes; Grupo 2, onze 

participantes e Grupo 3, seis participantes, perfazendo um total de 29 alunos, nove a 

menos que a seleção inicial, devido à ausência de alguns alunos, na data de 

realização da técnica, ou não autorização dos pais (bem como outro motivo qualquer 

que não tenha sido explicitado pelos alunos).  

 

Os grupos foram realizados nos seguintes horários: Grupo 1 – 8:40 às 9:30; Grupo 2 

– 9:50 às 10:40 e Grupo 3 – 10:40 às 11:30. O intervalo entre o Grupo 1 e 2 

corresponde ao recreio. Ficou a cargo da professora Vera combinar a liberação dos 

alunos, durante o horário de aula de outros professores, para que eles pudessem 
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participar da técnica. Não foi identificado nenhum prejuízo aos alunos participantes, 

decorrente da ausência, no momento de realização do grupo. 

 

Chegamos à escola por volta das 8:00 para arrumar a sala e deixar os 

equipamentos funcionando. Às 8:40 teve início o primeiro dos três grupos. Cada 

grupo teve, em média, duração de 40 minutos. A princípio, havíamos planejado 50 

minutos de conversa para cada grupo, que ocuparia o tempo de duração de uma 

aula. Entretanto, a conversa com as crianças rendeu, em torno de 40 minutos, pois 

elas ficavam ansiosas para ir ao recreio ou inquietas em ficar sentadas ali, mais 

tempo. Entretanto, consideramos que o tempo foi suficiente para que se esgotassem 

os assuntos previstos no roteiro (a seguir, apresentado), bem como surgissem 

outros. Em todos os grupos, houve crianças que falaram mais e algumas que quase 

não falaram. Também, identificamos participantes que não eram leitores assíduos 

das revistas, mas que quiseram participar da pesquisa e por isso disseram ser. Cada 

grupo recebeu uma denominação, segundo suas principais características. 

 

Antes do início da conversa com os leitores de cada grupo, fizemos um 

agradecimento a todos por estarem participando da pesquisa, bem como nos 

apresentamos e explicamos o objetivo do nosso estudo. Deixamos claro que não 

havia certo ou errado, ou seja, que eles poderiam falar o que quisessem, pois tudo 

importava. Na sequência, cada participante se apresentou, dizendo nome, idade e 

turma. Também foi explicado que a conversa estava sendo gravada para auxílio do 

pesquisador e que as imagens não seriam compartilhadas com mais ninguém, 

garantindo o sigilo do que seria dito.  

 

No primeiro grupo, tivemos doze participantes, sendo sete meninos e cinco meninas. 

A idade variou de onze a 14 anos (sendo que apenas um menino tinha essa idade). 

Denominamos esse grupo de Leitores Iniciantes porque a maioria lê a revista há 

pouco tempo. Como particularidade, percebemos que esses leitores têm idade 

superior aos leitores iniciantes de TMJ (que começam por volta dos oito ou nove 

anos). 

 

No segundo grupo, tivemos onze participantes, sendo quatro meninos e sete 

meninas. A maioria dos alunos tinha dez anos, apenas um menino tinha doze. 
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Denominamos esse grupo de Leitores Assíduos, pois foi o grupo que melhor 

representou os leitores frequentes da revistinha, com mais conhecimento sobre os 

personagens e histórias. 

 

O terceiro grupo foi composto por seis participantes, sendo dois meninos e quatro 

meninas, sendo que as meninas tinham dez anos e os meninos onze. Denominamos 

esse grupo de Leitores Esporádicos, pois percebemos que eles liam as revistinhas, 

de vez em quando, e por isso se perdiam, em diversos momentos da conversa, ora 

falando da Turma da Mônica tradicional, ao invés de TMJ, ora falando do Cine Gibi 

(TV), ao invés da revista em quadrinhos. 

 

A conversa com todos os grupos começou com um aquecimento, em que pedíamos 

para os participantes falarem qual era seu personagem favorito e por quê. Após 

esse início, a conversa se desenvolvia, ora a partir de perguntas da moderadora, ora 

a partir de temas apresentados pelos participantes. Não houve uma ordem fixa das 

perguntas constantes no roteiro. 

 

O roteiro inicial continha 13 questões, porém, após a leitura de artigos contendo 

outras pesquisas sobre quadrinhos18, quatro perguntas extras foram adicionadas. 

Assim, o roteiro apresentou as seguintes questões (não necessariamente nessa 

ordem, com exceção da primeira pergunta, que fazia parte do aquecimento): 

 

1) Qual seu personagem favorito? Por quê? 

2) Há quanto tempo você lê a revista Turma da Mônica Jovem? 

3) Você é assinante de TMJ? 

4) Se você não é assinante, como você tem acesso à revista TMJ? 

5) Você lê TMJ todos os meses? 

6) Você tem costume de ler a mesma revistinha mais de uma vez? Se sim, 

quantas? 

7) Como você conheceu a revista TMJ? 

8) O que você mais gosta da revistinha TMJ? 

                                                
18 Artigos de NEVES (2008) e FERNANDES (2008), presentes no livro Infância e Juventude: 
narrativas contemporâneas, referenciado nesta tese. 
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9) Tem alguma história de TMJ que você acha inesquecível? Qual? Explique por 

que ela é inesquecível. 

10)  Você gosta de ler sozinho e guardar a história para você ou comenta com 

seus amigos? 

11)  Seus amigos leem TMJ também? 

12) O que você gostaria de ver de diferente em TMJ? 

13) Você costuma ou costumava ler a revistinha da “Turma da Mônica” 

tradicional? 

14) O que você acha da vida dos personagens, nas histórias? 

15) Que personagem você gostaria de ser, por quê? 

16) O que mais te atrai no visual/desenho da revista? 

17) Depois de ler, você fica pensando sobre a história ou logo esquece? 

 

Poucos problemas ocorreram, durante a realização dos grupos. Um deles diz 

respeito à capacidade de armazenamento da câmera. Ela só comportava a gravação 

de, aproximadamente, uma hora, assim, era preciso transferir o arquivo da câmera 

para um netbook, apagar a memória da câmera, para então gravar novo vídeo. 

Porém, o processo de transferência de dados era lento (meia hora) e isso só foi 

possível no intervalo do Grupo 1 para o Grupo 2, devido ao recreio.  

 

Desta forma, quando chegou a hora de gravar o Grupo 3, a câmera não tinha mais 

capacidade, conseguindo captar apenas dez minutos. O restante do tempo foi 

filmado pelo assistente Glauber, com celular, não tendo a mesma qualidade dos 

vídeos anteriores. Entretanto, o áudio gravado com celular auxiliou muito no 

processo de transcrição, realizado pela própria pesquisadora, poucos dias após a 

realização da técnica (com a memória ainda recente dos acontecimentos, naquela 

data), principalmente, nos momentos em que as falas ficaram comprometidas pelo 

burburinho dos próprios participantes ou por barulhos externos. 

 

Outro pequeno problema ocorreu durante a gravação do Grupo 2, quando uma 

turma de crianças pequenas parou na porta da sala de Artes, que é de vidro, 

olhando para dentro e fazendo muito barulho. Foram alguns minutos de dispersão 

dos participantes e de falta de condições de ouvir o que estava sendo dito. 
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No final, agradecemos a participação de todos e disse que, assim que a pesquisa 

estivesse concluída, nosso acervo de revistinhas TMJ seria doado à escola ASFA, o 

que deixou as crianças muito empolgadas, conforme fala e expressões que serão 

descritas, na análise dos dados coletados, durante a realização do grupo focal. 

 

4.2 ANÁLISES DOS GRUPOS - TURMA DA MÔNICA JOVEM POR ELES 
 

 

Para melhor organização da análise, vamos começar resgatando os objetivos 

específicos desta pesquisa e relacionando-os com o roteiro proposto para a 

realização dos grupos focais. Assim, podemos considerar os seguintes cruzamentos: 

 

a) Objetivo específico: analisar se o perfil de leitor inscrito na revista corresponde 

ao perfil de leitores de TMJ interrogados; 

Perguntas do roteiro: 

- Qual seu personagem favorito? Por quê? 

- O que você acha da vida dos personagens, nas histórias? 

- Que personagem você gostaria de ser, por quê? 

 

b) Objetivo específico: compreender como se dá a apreensão da problemática do 

consumo pelos leitores de TMJ e que impactos essa apreensão tem para uma maior 

atratividade da revista perante o público infantojuvenil; 

Perguntas do roteiro: 

- O que você mais gosta da revistinha TMJ? 

- Tem alguma história de TMJ que você acha inesquecível? Qual? Explique por que 

ela é inesquecível. 

- O que mais te atrai no visual/desenho da revista? 

- O que você gostaria de ver de diferente em TMJ? 

- Depois de ler, você fica pensando sobre a história ou logo esquece? 

 

c) Objetivo específico: analisar como se dá o processo de interação entre o público 

leitor e a revista, bem como de que maneira este público discursiviza essa relação. 

Perguntas do roteiro: 

- Há quanto tempo você lê a revista Turma da Mônica Jovem? 
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- Você é assinante de TMJ? 

- Se você não é assinante, como você tem acesso à revista TMJ? 

- Como você conheceu a revista TMJ? 

- Você lê TMJ todos os meses? 

- Você tem costume de ler a mesma revistinha mais de uma vez? Se sim, quantas? 

- Você gosta de ler sozinho e guardar a história para você ou comenta com seus 

amigos? 

- Seus amigos leem TMJ também? 

- Você costuma ou costumava ler a revistinha da “Turma da Mônica” tradicional? 

 

A partir dessa organização, a análise dos três grupos focais desenvolvidos é 

apresentada, não obedecendo, portanto, a ordem dos discursos enunciados, mas às 

relações estabelecidas entre o roteiro e os objetivos específicos desta tese. 

 

A princípio, propomos uma ideia geral dos discursos dos três grupos, buscando 

aproximações entre esses sujeitos e enunciados para, em seguida, apontar as 

particularidades de cada grupo. 

 

 

4.2.1 Aproximações 
 

 

Durante o processo de análise do material coletado por meio de gravações e de 

anotações, duas categorias emergiram do discurso das crianças participantes: o 

pertencimento e a emulação. 

 

Para os estudos do consumo, o pertencimento é uma vertente advinda do campo 

sociológico que vê o consumo não mais como simples satisfação de necessidades, 

mas como uma forma de pertencer a um grupo, de ser aceito, de compartilhar 

valores. Segundo Cherrier e Murray (2004), o valor simbólico dos objetos é 

desejado, não porque as pessoas são materialistas ou vãs, mas porque a 

humanidade aspira por e necessita de um senso de comunidade. Para Douglas e 

Isherwood (2004), os bens funcionam como marcadores, ou seja, são usados para 

marcar no sentido de categorias de classificação. Os bens são dotados de valor pela 
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concordância dos outros consumidores. O desfruto do consumo físico é só uma 

parte do serviço prestado pelos bens: a outra parte é o desfrute do 

compartilhamento. O consumidor precisa de bens para prestar e obter serviços de 

marcação, isto é, ele precisa estar presente aos rituais de consumo dos outros para 

poder pôr em circulação seus próprios juízos sobre a adequação das coisas 

utilizadas para celebrar as diversas ocasiões.  

 

Trazendo o conceito de pertencimento para os estudos da semiótica discursiva, 

temos um ajuste de sensibilidade entre o enunciatário (leitor de TMJ) e o produto da 

enunciação (o discurso de TMJ), na medida em que há a identificação desse sujeito 

com o objeto, promovendo um sentido de “parecer ser e ser”, ou seja, o enunciatário 

parece ser um leitor assíduo e identificado com a problemática da revista, e é. A 

análise dos enunciados dos participantes que se enquadraram, na categoria do 

pertencimento, reiteram essa característica do público leitor. 

 

A segunda categoria que emergiu, em menor intensidade, do discurso dos 

participantes é a emulação. Um dos precursores da ideia de emulação, senão o 

precursor, foi Veblen, em “A Teoria da Classe Ociosa”. O conceito de emulação tem 

relação com a cópia, a imitação, buscando um “querer ser” ou “parecer”. No nosso 

caso, relacionado aos estudos da semiótica e ao discurso dos participantes do grupo 

focal, são os leitores que “parecem ser, mas não são”, ou seja, por algum motivo 

eles gostariam de estar no grupo dos leitores assíduos de TMJ, mas não possuem 

as características que assim o definem, então, buscam, por meio da emulação, 

penetrar nesse grupo. 

 

Assim posto, vamos às análises. 

 

a) Objetivo 1: analisar se o perfil de leitor inscrito na revista corresponde ao perfil de 

leitores de TMJ interrogados. 

 

Ambas as categorias – pertencimento e emulação – já apareceram na pergunta de 

aquecimento: qual é o seu personagem favorito? Nos três grupos, as respostas que 

promoveram identificação (pertencimento) foram as mais reiteradas, enquanto os 

desvios (variações) e menos citados, partiram das crianças pertencentes à categoria 
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de emulação. Os personagens mais citados entre as crianças foram Mônica (a mais 

citada pelas meninas), seguida por Magali, Cebola e Do Contra (com o mesmo 

número de citações), Marina (citada duas vezes), Carmem, Denise, Cabeleira 

Negra, Cascão e Coelhinho da Mônica (citados apenas uma vez), sendo que a 

identificação com os personagens obedeceu ao sexo dos participantes dos grupos: 

as meninas citaram personagens femininos e os meninos, personagens masculinos 

(com exceção de uma menina que citou o coelho da Mônica). 

 

Percebemos que, dentre os personagens da Turma da Mônica tradicional – Mônica, 

Magali, Cebolinha e Cascão (figura 108)19, este último perdeu espaço na preferência 

dos leitores de TMJ, lugar ocupado pelo personagem Do Contra (figura 109) que, 

com sua personalidade questionadora e irônica, conquistou o coração dos leitores e 

da personagem principal – Mônica – que, em meados de 2014, se tornou sua 

namorada, na trama. Cascão, apesar de ser figurativizado como um adolescente 

“estiloso”, amante de esportes radicais, na nova revistinha, parece ainda carregar o 

estigma de sujo, fedorento, que o acompanhou toda a infância.   

 

 

    Figura 176 – Cascão estiloso    Figura 177 – Do Contra 

 

Ao explicar os motivos da escolha desses personagens como favoritos, as crianças 

disseram achar Mônica divertida, legal, namorada do Cebola (na época da pesquisa, 

Mônica estava começando a namorar com Do Contra e algumas crianças ainda não 

haviam lido as últimas edições de TMJ, se mostrando um pouco desatualizadas em 

relação à trama); Cebola é legal e gosta do futuro; Magali é engraçada; Cascão 
                                                
19 Todas as figuras de personagens e capas de revistas deste capítulo foram retiradas do site oficial 
da revista, disponível em < www.turmadamonicajovem.com.br>, acesso em 30 setembro 2014. 

 

http://www.turmadamonicajovem.com.br/
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gosta de esportes; Do Contra é sincero, interessante e irônico; Marina é bonita e 

ajuda os outros (bondosa); Carmem é bonita; Cabeleira Negra é linda; Denise é 

atualizada (em relação a tecnologia).  

 

 

Figura 178 – Cabeleira Negra      Figura 179 - Carmem 

 

A beleza foi muito citada, no comentário das meninas. Até mesmo personagens 

(consideradas) anti-sujeitos, como Cabeleira Negra (vilã – figura 178) e Carmem 

(patricinha – figura 179), são admiradas por sua aparência. Personagens como 

Cascuda (figurativizada com cabelos curtos e cacheados – Figura 180) e Isa (a 

gordinha da turma – figura 181) não foram citadas pelas meninas. Nesse sentido, 

podemos afirmar que essas meninas consomem o belo, se guiam pela aparência e, 

uma vez que o anti-sujeito é belo, ele é aceito pelo enunciatário, mesmo que os 

papéis que eles assumem na narrativa estejam ligados a valores disfóricos, inscritos 

nesses personagens, relacionados à maldade, violência e vingança (Cabeleira 

Negra) e futilidade, consumismo e arrogância (Carmem). 
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Figura 180 – Cascuda    Figura 181 - Isa 

 

Sobre a vida dos personagens, as crianças disseram ser: legal, perfeita, um menino 

disse encantando “eles acreditam em fadas”; outro disse que “Cascão está muito 

estilo”, mostrando identificação com o personagem (ele até parece, fisicamente, com 

Cascão – magro, alto, cabelos encaracolados); as brigas são legais; o estilo das 

meninas é legal (roupas, maquiagem, lindas); uma menina disse que eles deviam 

usar sempre roupas diferentes (ela acha que são sempre iguais, apesar de não ser 

assim, em TMJ); eles usam tecnologia o tempo inteiro (legal); se comunicam pelo 

celular, tiram fotos; usam celular, videogame, computador; é divertido, interessante; 

não enjoa na décima página; acontecem coisas novas a cada revistinha, mais 

aventuras. Mais uma vez, a identificação cria o sentido de pertencimento desejado 

por esse grupo e trabalhado, ao longo das tramas de TMJ, pelo enunciador, como 

estratégia de atração e fidelização do leitor. 

 
Menina 1: Eu gosto da tecnologia que eles estão sempre usando. Eu acho 
legal porque antes eles não usavam porque eles eram crianças. Faz igual 
aos dias de hoje, tão usando tecnologia o tempo inteiro. 
Moderadora: Que tipo de tecnologia? 
Menina 1: O celular, videogame, computador 
Moderadora: Mas por que vocês acham legal? O que a tecnologia permite 
às pessoas? 
Menino 3: a velocidade, lógico! 
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Menino 5: estalquiar as pessoas! Futucar (faz gestos com as mãos). 
Menina 1: eu gosto da comunicação que eles fazem pelo celular, tirar foto... 

 

Ainda dentro da categoria do pertencimento, uma menina do terceiro grupo – 

Leitores Esporádicos– disse que a vida dos personagens de TMJ é “muito massa” e 

que ela queria que a vida dela fosse assim. Outros, do mesmo grupo, completaram a 

fala da colega: “eles mal têm aula”, “passeiam demais”, “quase não têm recreio”, 

“quando tem sol, vão para a piscina”. Na verdade, essas afirmações são um tanto 

fantasiosas, pois a maior parte das aventuras da TMJ se dá ao redor do ambiente do 

Colégio Limoeiro, mostrando os personagens em aula, no recreio, dentre outras 

situações típicas de adolescentes (e não matando aula, ou na piscina, como eles 

afirmam). Então, “Os Confusos” projetam, na vida dos personagens, situações que 

eles gostariam de ver nos quadrinhos e, porque não dizer, viver na realidade.  

 

Levando essa projeção para o personagem que cada um gostaria de ser, as 

respostas das crianças foram muito parecidas e alinhadas com a primeira pergunta 

da conversa (qual seu personagem favorito). As meninas citaram Mônica, Magali e 

Marina, enquanto os meninos citaram Cebola, Cascão, Do Contra, Ângelo e 

Franjinha. Entretanto, os motivos para quererem ser esses personagens foram um 

pouco diferentes da primeira pergunta. Em relação à Mônica, as meninas falaram 

que ela é legal, divertida, animada, arruma briga. Ela não foi a personagem feminina 

mais citada como identificação, apesar de ter sido a mais citada como preferida. Por 

ter uma personalidade muito forte e não ser a personagem mais feminina da trama, 

Mônica acaba sendo uma espécie de heroína, mas no sentido do “outro” e não do 

“eu”. Não sabemos, porém, até que ponto os participantes do grupo focal não 

quiseram admitir que gostariam de ser um ou outro personagem. Assim, aqueles 

citados como preferidos, considerados como anti-heróis da trama – como Carmem, 

Cabeleira Negra – podem fazer parte da identificação de algumas crianças, mas, por 

questões diversas (medo de julgamentos etc), essa identificação não foi revelada, 

durante a conversa. 

 

Magali foi citada por ser divertida, extrovertida, ficar “na boa”, por gostar de comer 

(identificação de algumas meninas). Marina, a personagem feminina mais citada 

pelas meninas, é vista como muito criativa, bonita, a que tem um lápis mágico, 
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divertida, muito legal. Uma menina disse que adorava o jeito como ela se 

expressava. 

 

Marina (figuras 182 e 183) é uma personagem intelectual, artista, mais tranquila, 

quase não participa das intrigas existentes na trama. Tem um namorado fixo, Franja, 

também inteligente (cientista), e é figurativizada como uma moça bonita, de cabelos 

longos, anelados e castanho-ruivos. Assim, percebemos que a identificação das 

meninas com esse personagem reflete uma busca por comportamentos almejados 

por elas, como a estabilidade, a sensibilidade, instaurando um eixo do querer-ser. 

Ela é, também, personagem de uma das histórias mais citadas como inesquecível – 

O Aniversário de 15 anos da Marina. 

 

 

 

Figura 182 – Marina     Figura 183 – Marina e Franja 

 

Entre os meninos, as explicações também giraram em torno da identificação com os 

personagens, buscando características semelhantes à personalidade e estilo de vida 

das crianças: “O cara tem estilo!” (Cascão); “Do Contra é legal”; “o Cebola tem uma 

vida divertida”; “o Franjinha é inteligente, sério, cientista e pode ver o futuro” 

(meninos com característica de nerd); e “o Ângelo (figura 184) é da legião”, “eles 

falam com Deus” (o Ângelo é o personagem Anginho e o menino que disse isso é 

adventista e parece ser muito religioso). 
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Figura 184 - Ângelo 

 

Em relação às meninas, os meninos foram mais parecidos nas respostas sobre 

personagens favoritos e personagens que eles queriam ser. 

 

Nesse contexto de identificação, Rosa e Ferreira (2008, p. 209), em pesquisa com 

jovens que fazem cosplay identificaram, na fala dos entrevistados, que “ser o 

personagem, por determinado tempo, significa uma maneira de escapar, no sentido 

de “ganhar forças” para depois voltar à realidade de suas vidas”. Fazendo uma 

relação dessa afirmação com a identificação dos leitores com personagens de 

histórias em quadrinhos, podemos pensar que, durante a leitura da trama e o 

envolvimento com os personagens, as crianças se transportam, ludicamente, para 

aquele mundo, desejando viver as experiências de seus personagens preferidos. É 

um jogo de faz-de-conta que oferece suporte para esse jovem significar o mundo, 

indo além de momentos de puro entretenimento e diversão, sendo, também, uma 

forma de se comunicar (ROSA; FERREIRA, 2008). 

 

Ainda, segundo Neves (2008), o herói da cultura de massa é o herói do período em 

que vivemos e que alguns chamam de anti-herói. Ele tem destaque como 

personagem principal, na maioria das obras literárias, novelas, no cinema e HQ que 

entram em nossas casas. Ele não é imortal, com poderes especiais ou distante do 

cotidiano. Ele é, na verdade, apenas o protagonista da história, uma figura ordinária, 
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como eu ou você. Isso quer dizer que, tudo o que se passa com o personagem, 

poderia acontecer conosco também, daí a identificação do público. 

 

O autor ainda afirma que esse herói é criado por acaso, ganhando notoriedade em 

determinada trama, quase que por acidente. Assim, ele deseja apenas sair vivo da 

situação em que se encontra, para poder voltar a sua vida cotidiana. Geralmente, 

não age por ninguém, mas por causa própria. “Estes elementos constroem o 

protagonista do objeto cultural da cultura de massa. Sua principal caraterística é a 

identificação com a pessoa que lê o livro ou assiste ao filme (...)” (NEVES, 2008, p. 

224). 

 

Assim, os jovens usam os personagens para compreender melhor o que se passa 

em suas próprias vidas. Um entrevistado por Neves (2008) fala, sobre a leitura de 

mangás, “sempre que eu leio o Mangá, eu acabo me identificando com alguns dos 

personagens (...) eu fico meio motivado a fazer as coisas que ele faz” (NEVES, 

2008, p. 231). 

 

b) Objetivo específico: analisar como se dá o processo de interação entre o público 

leitor e a revista, bem como de que maneira este público discursiviza essa relação. 

 

As questões aqui relacionadas constroem o perfil dos participantes, no que se refere 

aos seus hábitos de consumo (aquisição e uso das revistinhas), ou seja, quando, 

onde, como, por que, com quem, dentre outras perguntas.  

 

Assim, a maioria dos participantes lê TMJ há um ou dois anos, enquanto que a 

minoria lê há menos de um ano, ou há mais de três anos. Considerando que a idade 

das crianças/adolescentes varia de nove (um participante) a quatorze anos (um 

participante), sendo que a maioria possui dez ou onze anos de idade, entendemos 

que o primeiro contato com a revista TMJ se dá por volta dos oito anos. 

 

Nenhum dos entrevistados era assinante de TMJ e o acesso à mesma se dava pela 

compra em bancas de revistas (mais citadas), por empréstimos de familiares (irmãos 

e primos) ou amigos, ou de outras formas, como na biblioteca ou em grupos de 

trocas, como o existente na FAFI (Faculdade de Filosofia e Artes). Mais uma vez, a 



336 

 

categoria pertencimento aparece como forma de estabelecer contato com a revista 

(amigos, familiares), afirmando o desejo que essas crianças têm em fazer parte de 

grupos, nesse caso, os leitores de TMJ. 

 

Em relação à leitura mensal da revistinha, acompanhando as últimas edições 

lançadas, a maioria das crianças não tem esse hábito, lendo de vez em quando, 

nem sempre dentro da sequência proposta pela revista. Entretanto, a maioria 

afirmou ler mais de uma vez a mesma história, sendo que o número de vezes variou 

de grupo para grupo, entre duas ou três vezes. Algumas crianças guardam as 

histórias favoritas para ler sempre que desejarem. 

 

   Grupo 1 

Menina 1: Eu tenho uma revista que eu sempre leio... às vezes eu quero ler 
de novo... fala de monstros, é a segunda parte... quando eles viram monstros, 
essas coisas, aí eles conseguem se libertar. 
Moderadora: Qual o nome da revistinha? 
Menina 1: Segunda parte de Monstros Idi. 

 

Nesse sentido, em quadro em que sugere diversas ações de marketing para os 

sucessivos segmentos de idade, por meio de várias mídias, Veloso, Hildebrand e 

Campomar (2012) consideram que, no mercado de revistas e livros, serão bem-

sucedidos os produtos que trazem como referência as novas atividades que as 

crianças estão realizando (grupo de oito a doze anos). Isso porque a criança quer 

fazer parte de um grupo e, nesse sentido, conhecer a fundo a atividade em que esse 

grupo está envolvido, por meio de um livro ou revista, acaba sendo um caminho para 

sua aceitação entre os membros do grupo. Eles têm o hábito de ler uma revista da 

primeira à última página, prestando atenção mais profunda e concentrada, que 

outras faixas etárias. No caso dos leitores de TMJ entrevistados, é comum a leitura 

da mesma revista, diversas vezes. 

 

A maioria das crianças e adolescentes disse que tomou conhecimento da revista 

porque a mãe comprou ou por meio de amigos; em seguida, aparecem aquelas que 

conheceram nas bancas de revista ou ganharam de algum parente (tios); outros 

citaram a biblioteca, o supermercado ou a propaganda como forma de 

conhecimento. É interessante ver como o hábito de presentear as crianças com 

revistinhas, inclusive em datas comemorativas, constitui um fator importante de 
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inserção do leitor no universo TMJ. Ainda, percebe-se a força das bancas de 

revistas como ponto de venda principal desse objeto cultural que, aos poucos, vem 

aparecendo em outros locais, como supermercados, por exemplo. 

 

Grupo 3 
 
Menina 1: a minha tia era dona da banca, aí sempre que lança uma 
revistinha nova, ela compra pra mim. A primeira vez que eu vi, foi quando 
eu tinha uns 7 anos, eu fui na banca, aí tinha lá, Mônica no país das 
maravilhas, volume 1. Aí eu peguei pra ler, eu gostei e comecei a ler. 
Menina 4: Eu conheci pela minha amiga. Ela tinha uma, aí foi me 
emprestando, aí eu comecei a ler e fui comprando. 
Menino 2: eu ganhei uma da minha tia, aí eu comecei a ler, aí eu comecei a 
comprar.  
Menina 3: Eu conheci pela minha prima, porque como ela tinha assinatura, 
ela lia e me dava. 
Menina 2: eu comecei a ler por causa que uma vez eu pedi a minha mãe 
uma revistinha da Mônica, só que não falei se era da Mônica jovem, aí ela 
foi lá e comprou a TMJ, era meu aniversário, só que eu queria a TM normal. 
Só que eu não gostava da TMJ. Aí, eu comecei a ler um pouco e pedi a ela 
outras, e outras, e outras... 
(Risos) 
Menina 3: a pessoa que não gostava da TMJ! 
 

 

Como todas as crianças afirmaram terem sido (algumas ainda são) leitores da 

“Turma da Mônica” tradicional (figura 185), é inevitável a comparação. Os 

participantes dos grupos disseram preferir a “Turma da Mônica Jovem” (figura 186), 

pois se identificam mais com a realidade dos seus personagens. Também citam o 

visual dos mesmos, elogiando o fato de eles variarem de roupas, diferente da turma 

tradicional, em que os personagens usam sempre a mesma roupa. Ainda, uma vez 

que a revistinha tradicional traz várias historinhas diferentes, eles dizem preferir 

TMJ, que traz apenas uma história, em vários capítulos (o que explica a afirmação 

de maior foco nos personagens e histórias). 

 

Segundo a fala das crianças do grupo 3, transcrita abaixo, a identificação com os 

personagens ocorre, na medida em que o ator da enunciação deixa de ser figura de 

papel (gosto do estilo da pessoa, como eles são) e se aproxima a gente de carne e 

osso (agora parece mais gente): 
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Grupo 3 

Menina 2: eu gosto do estilo deles. Ela se veste melhor. Sabe por que a 
Mônica... é porque quando eles eram pequenos, eles só usavam a mesma 
roupa, a mesma roupa, a mesma roupa... a Mônica o vestidinho vermelho, o 
Cebolinha aquela blusa verde e shortinho preto. 
Moderadora: e vocês prestam atenção nisso? 
Todos: sim, claro! 
Menina 2: Ah, eu prefiro a TMJ por causa que o estilo deles muda, todo dia. 
Eu também gosto do estilo da pessoa, como eles são.  
Moderadora: e vocês meninos? Por que vocês gostam? 
Menino 2: por causa do estilo deles, eles são mais diferentes... eles são 
mais aventureiros.  
Menina 3: eu gosto porque aparece mais gente. Antes, só apareci ao 
Cebolinha, a Magali, a Mônica e o Cascão. Agora aparece mais gente, com 
mais estilo, mais legal. 
 

 

 

                    Figura 185 – TMJ      Figura 186 – “Turma da Mônica” tradicional 

 

As crianças dos três grupos disseram que preferem ler a revistinha sozinhas e que 

só compartilham com irmãos ou amigos, por obrigação ou quando têm que fazer 

algum trabalho juntos. Os motivos para essa preferência é que sozinhos o ambiente 

fica mais quieto e dá para eles entenderem melhor a história. Disseram que só 

comentam sobre a trama com colegas, de vez em quando, não sendo este um 

hábito. Entretanto, afirmam que seus amigos (se apontam entre si), irmãos, primos e 

vizinhos também leem TMJ. O que podemos apreender dessa fala das crianças e 

adolescentes é que, apesar da leitura da revista propiciar o sentimento de 

pertencimento, eles preferem não ficar comentando, pelo menos, enquanto a trama 

ainda é novidade para o grupo, para que a surpresa não se perca. Assim, a partir do 

momento em que todos já leram, a história já é mais antiga, eles gostam de 

comentar, trocar ideia, etc. 
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c) Objetivo específico: compreender como se dá a apreensão da problemática do 

consumo pelos leitores de TMJ e que impactos esta apreensão tem para uma maior 

atratividade da revista perante o público infantojuvenil. 

 

Quando o assunto abordado foi o que mais gostavam em TMJ, a maioria citou a 

identificação com as histórias e personagens que, segundo eles, se parecem com o 

seu dia-a-dia e se “enturmam” mais com a sua idade e têm mais sentido. Nessa 

questão, a identificação com os personagens da revista, com o ambiente em que 

vivem e com as atividades desenvolvidas por eles reitera o pertencimento presente 

nesse leitor de TMJ. O parecer-ser que o enunciador de TMJ instaura em seu 

discurso, provoca no enunciatário o reconhecimento, o sentido de ser (igual a ele, ao 

ambiente dele, às questões que o preocupam). 

 

As aventuras também foram muito citadas, bem como a evolução dos personagens, 

o estilo e suas roupas. Ainda, foram citados o namoro, o fato da revista ser em preto 

e branco (ponto favorável), o foco nos personagens e histórias, o fato das histórias 

serem menos bobas (comparação com a turma tradicional), a maior variedade de 

personagens e pela revista ser mais organizada, possuindo apenas uma história 

com vários capítulos (novamente, comparação com a turma tradicional). 

 

Sobre a questão da busca do realismo, nas histórias de TMJ, Veloso, Hildebrand e 

Campomar (2012) afirmam que, no estágio do pensamento operatório concreto, que 

vai dos sete aos onze anos de idade, a criança vive um momento de se estabelecer 

regras e papéis. Assim, é comum criar laços com personagens da cena midiática, 

em busca de uma definição do que é certo ou errado. O desenvolvimento da 

capacidade cognitiva e do raciocínio lógico faz com que a criança comece a se 

afastar do mundo da fantasia, em que vivia, buscando certo nível de credibilidade e 

realismo. Assim, produtos culturais que apresentam proximidade com a realidade 

atrairão mais o grupo. 

 

Quando conversamos sobre qual seria sua história preferida, inesquecível, a maioria 

das crianças não se lembrava dos nomes, apenas da trama. Nesse sentido, nosso 

conhecimento aprofundado das revistinhas nos permitiu identificar a edição que 

estava sendo mencionada (figura 187-188). Dentre as histórias inesquecíveis 



340 

 

citadas, a campeã foi O Casamento do Século, trama em que podemos ver o futuro 

de Cebola e Mônica, casados. Em segundo lugar, citada tanto por meninas quanto 

por meninos, temos os 15 anos da Marina, história publicada em três edições 

seguidas de TMJ. Outras histórias citadas foram Quer namorar Comigo? (namoro 

entre Cebola e Mônica), A Decisão (namoro entre Mônica e Do Contra), Veneno 

Virtual (analisada aqui nesta pesquisa), Eu sou você (troca de corpos), Namoro 

Virtual, Cheia de Onda, A invasão dos robôs Zumbis, Bem-vindos ao Japão, Mônica 

no país das maravilhas e Meu futuro (escolha das profissões). 

 

Mais uma vez, percebemos que a maioria das histórias citadas pelas crianças se 

enquadram na categoria do pertencimento, uma vez que fazem remissão a 

situações verossímeis, próximas do cotidiano desses leitores, provocando um efeito 

de proximidade com os mesmos. 

                      

 
 
Figura 187 – O casamento do Século Figura 188 – O aniversário de 15 anos da 

Marina Parte 1 de 3 

 

Como as crianças falam e citam muito as situações de namoro, na revistinha, 

perguntamos se eles já namoravam. Com expressão de susto ou, até mesmo, um 

certo nojo, eles disseram que não, mas que gostavam de ver em TMJ.  

 
Grupo 2 
 
Moderadora: Vocês já namoram? 
Todos: Não! 
Moderadora: Mas já pensam sobre isso, né? 
Menina 6: Credo tia! 
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(todos caem na risada) 
Moderadora: Então vocês gostam de ver só na ficção! 
Todos: ééééé... 

 

Essa situação remete ao fato de que as crianças projetam o que gostariam de ser ou 

fazer, nos personagens, como se aquela fosse uma forma de eles vivenciarem 

algumas situações, não típicas da sua idade, por meio das tramas de TMJ. A própria 

identificação com a revistinha indica essa projeção, uma vez que os personagens de 

TMJ são adolescentes, estão no Ensino Médio, pensam em profissões, namoro, 

dentre outras coisas que ainda não fazem parte do universo infantil, mas que eles 

gostam de vivenciar, por meio de seus personagens favoritos. 

 

O discurso dos adolescentes também pode oscilar entre uma realidade atual 
e uma projeção de futuro, em que a temporalidade assume uma forma 
ideológica ou lugar de um desejo a ser realizado, e, ainda, pode se revelar 
através de um discurso controlado e consciente ou como expressividade não 
contida, selvagem ou inconsciente (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 18). 

 

Os motivos para preferência pelas histórias citadas são vários. Dentre as respostas 

mais relacionadas à categoria pertencimento, temos: O Casamento do Século foi 

indicado como “o destino dos dois”, “o que todos esperam acontecer”; Cheia de 

Onda foi considerada uma história parecida com um filme (provavelmente, uma 

referência aos muitos filmes de férias na praia, típica trama adolescente americana – 

Spring Break); segundo um dos participantes, em Quer namorar comigo? Mônica faz 

ciúmes no Cebola e eles começam a namorar, mostrando que gosta dele (ambos 

não dão o braço a torcer, nesse assunto); em A Decisão, Do Contra passa a ser um 

personagem mais principal e a revista fica mais cômica; em Meu Futuro, a 

participante gostou das simulações de escolha de profissões.  
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Figura 189 – Histórias inesquecíveis 

 

Um importante “rito de passagem” citado pelas meninas pesquisadas é a tradicional 

Festa de 15 anos, tendo papel importante para o grupo, no sentido de promover o 

gregarismo. “Metade das adolescentes considera as festas tradicionais 

“inesquecíveis”, “lindas”, “legais”, “bonitas”, entre outros adjetivos, mas parte delas 

prefere ir como convidada, ao invés de oferecer uma” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 

74). 

Sem pretender um aprofundamento maior neste ponto, o que é interessante 
observar, aqui, é o aparente choque de uma cerimônia tão tradicional com os 
valores de uma modernidade mais leve, para usar um termo de Bauman 
(2000). Esse choque é apenas aparente, se deslocarmos o significado da 
cerimônia, antes um rito de passagem, para o de uma festa onde o que se 
celebra é o indivíduo em si, aquele que tem motivações hedonistas e 
narcisísticas num mundo em que a imagem e a estética prevalecem sobre a 
ideologia. 
 
(...) 
 
Ao convidar suas amigas e familiares para suas festas ou frequentar as de 
suas amigas, a adolescente se insere socialmente pela própria presença e 
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exposição de sua imagem, e pela sociabilidade que é exercida entre elas 
(ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 75). 

 

Quando a conversa evoluiu para o que eles gostariam de ver de diferente em TMJ, 

muitas ideias surgiram, mostrando que a imaginação das crianças é bastante fértil. 

Do grupo do pertencimento, os temas giraram em torno de: ver uma revistinha com a 

rivalidade entre Cebola e Do Contra; uma revistinha com o aniversário do Maurício 

de Sousa; um apocalipse zumbi e um manipulador de zumbis que perde no final; 

que a turma ficasse presa dentro de um game; uma revistinha em que a turma 

conhecesse os Minions (do filme Meu Malvado Favorito – figura 119); que a turma 

fosse espiões; que fossem para uma outra dimensão; colocariam o Gargamel na 

história (dos Smurfs - figura 190); ver mais aventura e emoção; ver um novo 

personagem; uma viagem inesquecível (ao exterior) com toda a turma. 

 

Do grupo da emulação, os participantes, que demonstram menor proximidade com o 

universo TMJ, tiveram ideias com um tom mais dramático ou fantástico, como: uma 

morte fantástica, que ressuscitasse no final; a aparição de um novo inimigo/vilão; ver 

um vilão sobreviver no final; que nascesse um filho, na história (um parto); que o 

filho de Cebola e Mônica fosse Deus; queriam ver as histórias de TMJ na TV (como 

o Cine Gibi, que traz a turma tradicional). 

 

 

Figura 190 – Minions e Gargamel, intertextualidades com a cultura midiática. 
Fonte: WIKIPEDIA; THE SMURFS FANON WIKI, acesso em 30 setembro 2014. 

 

Sobre essa intertextualidade com outros produtos da cultura midiática, Veloso, 

Hildebrand e Campomar (2012) afirmam que 
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O nível de inter-relação entre as diferentes mídias está fazendo que as 
personagens dos videogames se tornem estrelas do cinema (...) e vice-versa 
(...). Essas iniciativas se desenrolam para seriados na televisão, desenhos 
animados, revistas em quadrinhos e sites, o que por sua vez gera enorme 
capacidade de licenciamento (VELOSO; HILDEBRAND; CAMPOMAR, 2012, 
p. 25). 

 

Ainda, histórias mais surpreendentes; com mais humor; trama em que Geninho 

(Franjinha) fizesse uma máquina do tempo e levasse a turma para a II Guerra 

Mundial; histórias de amor (muito citado); tramas com o tema da Copa do Mundo, 

em que a turma fosse ao estádio e conhecesse Neymar (a pesquisa foi feita na 

época da Copa, no Brasil); uma revistinha exclusiva do Do Contra – Mundo Do 

Contra; histórias de amizade; troca de casais (muito citado), como Mônica com 

Cascão, Magali com Cebola; ver a Mônica voltando para o Cebola (na época da 

pesquisa, ela estava com o Do Contra); que o casamento entre Cebola e Mônica se 

torne realidade; que o Cascão tome banho; ter uma revistinha com Carmem como 

personagem principal; fazer uma revistinha com a Turma do Cascão (como 

personagem principal); queria que eles fossem de verdade, como atores de novela 

ou de série de TV; que o Ângelo fosse mais bonito; que a Magali fosse mais bonita; 

que o Bola (Joaquim, namorado da Magali), virasse bola murcha (emagrecesse); 

uma história com tudo ao contrário (um mundo paralelo); que o Franjinha fizesse 

uma invenção para a turma ir para outro mundo, em que todos fossem diferentes e 

que eles ficassem presos lá. 

 

Esses discursos constroem, salvo algumas exceções mais lúdicas, um cenário mais 

familiar, com temáticas presentes no dia-a-dia dessas crianças (Copa do Mundo, II 

Guerra mundial - estudada nas aulas de história, amizade, namoro, casamento), 

além de temáticas fora do padrão, com personagens secundários ganhando 

destaque. Ainda, valores sociais e da família estão presentes, com recorrência, no 

enunciado das crianças e adolescentes. 

 

Como se trata da ficção, várias ideias envolvem questões “subversivas”, como 

morte, troca de casais, final feliz para o vilão, entre outras coisas que não trarão 

consequências para suas vidas, uma vez que podem ser “desfeitas”. Também, a 

intertextualidade com outras figuras midiáticas, como personagens de filmes e 
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desenhos animados, esteve presente no discurso das crianças, expectadores 

multimídia da sociedade contemporânea. 

 

Grupo 3 

Menina 4: eu queria que a Mônica casasse com o Cascão! 
Outras meninas: com o Cascão? Por que? 
Menina 4: ah, não sei! 
Moderadora: só pra ser diferente. 
Menina 2: eles não combinam. 
Menino 1: Cascão casando com a Magali. 
Menino 2: pra mim, Cebolinha casando com a Magali. 
Moderadora: só casar? Não tem mais nada não? 
Menina 2: que o Cascão tome banho. 
Menino 2: que ele tome uma chuva naquela cabeça dele! 
Moderadora: a única coisa que vocês querem ver de diferente é troca de 
casais? 
Meninas: não!!!! 
(mas continuam falando de casamento) 

 

Entre essas ideias subversivas, a morte também aparece na fala de algumas 

crianças, como um medo real que, na ficção, poderia ser “controlado”. 

 

Moderadora: vocês queriam viver na ficção? 
Menina 3: ahã, é bem legal. 
Menina 2: pular da ponte e não morrer! 
Menina 3: o espantalho esgana eles e eles não morrem! (revista sobre 
reality show de terror) 

 

Nesse sentido, Rocha e Pereira (2009) afirmam que a adolescência também é 

representada pela fragmentação, um conceito que está intimamente relacionado às 

características da sociedade pós-moderna. Dentro dessa fragmentação, 

encontramos um momento do não-comprometimento, afinal, nada é para sempre. 

  

Tudo tem possibilidade de ser refeito, tudo tem uma volta. O adolescente 
tende a não perceber que determinadas ações realizadas neste momento 
podem marcar a vida de forma relativamente definitiva. Nesse sentido, o 
compromisso que ele assume com o mundo é, de certa forma, superficial e 
sempre capaz de ser renegociado (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 38). 

 

Quando conversamos sobre o que os atrai no visual da revista, os três grupos 

também responderam quase o mesmo: segundo o primeiro grupo, Os Leitores 

Iniciantes, o que atrai são “coisas novas que eles usam (diferentes), por exemplo, 

uma jaqueta”; uma criança queria que tivesse cor, enquanto outra disse que é 

maneiro, exatamente por ela não ser toda colorida. No segundo grupo, os Leitores 

Assíduos, as crianças disseram que os personagens são mais realistas, com corpos 
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mais humanos; disseram que o PB realça mais (não queriam que fosse colorido); 

gostam da forma como eles desenham as roupas, de vários tipos, tipos mais jovens; 

gostam do jeito deles de falar (não tem a ver com o visual, mas eles entenderam 

assim); gostariam que a revistinha virasse uma série de TV. Um deles disse que 

gosta de como o Maurício se expressa (sessão “Fala Maurício”). Esse comentário é 

interessante, pois a maioria das crianças disse que não lê essa sessão e alguns até 

a desconheciam. Não é à toa que o comentário partiu do grupo Leitores Assíduos, 

que são as crianças que têm uma conexão mais próxima, familiar com a revista.  

 

É interessante perceber que tanto as crianças do grupo 1, quanto do grupo 2 citaram 

as roupas como atrativo para a revista. Essa preocupação com a imagem, com a 

compra de roupas e acessórios, também é característica marcante da sociedade de 

consumo em que vivemos, em que o consumo passou a ter papel central nas 

relações estabelecidas. Nesse contexto, a preocupação da revista com o visual dos 

personagens provoca a sensação de pertencimento com os leitores da revista, 

corroborando com seus valores ligados à aparência e imagem. 

 

A questão da ausência de cor, a preferência pelo PB, é uma estratégia enunciativa 

presentificada no plano da expressão, especificamente, na plástica empregada, que 

permite que cada leitor possa, ao interagir com a HQ, reconstituir a sua própria 

história, colorindo-a conforme os seus próprios referenciais. Assim, a cor pode ser 

associada, intertextualmente, à Turma da Mônica tradicional, ou a outros textos que 

a criança conhece. 

 

O terceiro grupo traz respostas mais genéricas sobre o estilo da revista, como: “é 

lindo”; “não gosto de PB”; “PB é legal”; “a literatura é muito boa, desenhos 

perfeitinhos, parecidos com o DVD”. 

 

Não podemos desconsiderar o poder que a TV ou cinema, ou seja, meios que 

trazem imagem em movimento e som, têm sobre essas crianças. O tempo todo, elas 

manifestam o desejo de ver seus personagens favoritos de HQ em desenhos 

animados e séries de TV. Não basta imaginar ou acompanhar a história, quadro a 

quadro, eles querem mais estímulos. É como se a TV tivesse a capacidade de 

conferir mais realidade, ou mesmo vida, às tramas das histórias em quadrinhos, o 
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que confirma o sucesso das adaptações de HQ feitas para o cinema ou TV, como o 

próprio “Cine Gibi”, da “Turma da Mônica”, os “X-Men”, “Capitão América”, “Homem 

de Ferro”, “Sin City”, “Batman”, “Superman”, entre tantas outras. 

 

Quando perguntados se, depois de ler, eles continuavam pensando sobre a história, 

todos responderam que sim, que funciona como um flash back, como um desenho 

animado passando na TV, que fica na cabeça, pensando sobre a aventura. Segundo 

um dos participantes, “não adianta ler e esquecer depois”. 

 

Esse fato reforça a importância de se pensar sobre o conteúdo apresentado por 

essas revistas, sobre o caráter instrutivo-educativo que elas têm, uma vez que a 

história não funciona apenas como entretenimento, mas faz pensar sobre si. 

 

Puxando esse gancho, na conversa com as crianças, perguntamos se a revistinha 

ensinava alguma coisa a eles. As respostas foram variadas, mas um pouco 

confusas, como se eles não entendessem bem o que poderiam aprender com a HQ. 

Uns disseram que aprendem, outros que não aprendem nada e outros que 

aprendem às vezes. “A gente pensa o que faria no lugar deles”. Alguns disseram 

que quando chegam a uma parte que não entendem, leem de novo, geralmente, 

quando tem muita coisa que eles não estão acostumados a ver, pois ficam confusos. 

Uma criança disse que imagina os animais (e os outros colegas fizeram cara de 

dúvida, pois quase não há animais em TMJ) e outra disse que esquece a história, 

quando vai brincar. 

 

Em pesquisa realizada por Fernandes (2008) com leitores de mangá, a autora afirma 

que, por suas falas, pelo modo como dizem se relacionar com as histórias, podemos 

entender que o mangá dá conselhos a esses leitores (eles entendem assim), que é 

uma narrativa da atualidade que traz algum sentido formador, apesar de diferente do 

conselho habitual de narrativas tradicionais. Segundo um dos entrevistados, os 

mangás “tentam focar mais a pessoa normal de cada dia, o ser humano em si, o dia 

a dia de uma pessoa, um aluno de escola, um trabalhador de uma estação de 

ônibus”, o que reforça o desejo por mais realismo, nas histórias em quadrinhos, por 

parte dessas crianças e adolescentes. Isso representa a identificação e proximidade 

do leitor com o mangá (FERNANDES, 2008, p. 192).  
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É como se o mangá convidasse o leitor a crescer e se desenvolver junto com o 

personagem, a partir do momento em que oferece uma narrativa que mostra a vida 

de um personagem e seu crescimento e desenvolvimento, como se o leitor pudesse 

aprender alguma coisa com a experiência que ele passa. É o caso da identificação 

que evolui para um sentido de pertencimento, categoria analisada nesta pesquisa. 

 

A leitura do mangá deixa marcas em seus leitores, uma vez que eles afirmam ficar 

pensando sobre a história, mesmo depois que ela é concluída. Segundo a fala de 

um dos entrevistados por Fernandes (2008, p. 196) “(..) você fica com aquela vibra 

durante o dia, aquela motivação, não sei aquele positivismo até... (...) Não é uma 

coisa momentânea não”. 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que a leitura do mangá convoca um aprendizado, 

não sendo apenas uma forma de consumo passageira, logo substituída por outra. 

Os mangás são uma forma por que esses jovens dialogam e constroem parte de sua 

história, na contemporaneidade. “E, mais, enquanto leitores e narradores, esses 

jovens recebem e dão conselhos a partir de sua experiência com essa cultura” 

(FERNANDES, 2008, p. 197). 

 

Portanto, é importante analisar o que as pessoas fazem com elas mesmas, com os 

meios, com a sua leitura, e não apenas estudar o que os meios fazem com as 

pessoas. “O mangá parece trazer para seus leitores elementos novos para serem 

pensados” (NEVES, 2008, p. 231). 

 
Os jovens leitores reencontram nas páginas dos mangás valores distantes de 
seu cotidiano. (...) um resgate de valores que estes jovens reconhecem como 
importantes como amizade, honra e respeito diante da diferença e que estão 
escassos e cada vez menos reconhecidos em nossa sociedade 
contemporânea (NEVES, 2008, p. 232). 

 

Portanto, a ideia de recepção, na contemporaneidade, precisa ser pensada como 

um lugar de interação e produção de sentidos. A recepção é um processo de 

socialização, negociação de sentidos, em que o receptor seleciona aquilo que 

consome e produz. Ainda, a leitura de mangás perpassa o ato de fuga da realidade, 

em meio a cenas de ação, ela cria meios para a interação entre os jovens, 
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construindo identidades coletivas e um sentimento de pertencimento dentro de um 

grupo (NEVES, 2008). 

 

 

4.2.2 Particularidades 

 

a) Grupo 1 – Leitores Iniciantes 

 

Durante a conversa com o Grupo 1, ficou claro que alguns participantes não eram 

leitores assíduos de TMJ, o que já havia sido identificado, na seleção das crianças. 

Entretanto, como elas demonstraram muita vontade de participar do grupo (seja 

porque acharam legal ou porque queriam sair da aula), permitimos sua participação, 

até porque seria indelicado não autorizar (tamanha a insistência da criança em dizer 

que era leitor da revista) e porque seria fácil identificar aqueles que não contribuiriam 

muito, no decorrer da aplicação da técnica, pois foram poucos (apenas dois). Essas 

crianças, no processo de análise, se enquadram na categoria da emulação, ou seja, 

pertencem ao eixo do parecer-ser e não-ser, desejando estar no grupo dos leitores 

assíduos de TMJ, porém não possuindo o perfil necessário para tal. 

 

Uma dessas crianças, uma menina, bocejou durante a realização do grupo focal, 

perguntou que horas eram (preocupada em ir para o recreio) e ainda caiu da 

cadeira, em determinado momento. Foi ela que disse que seu personagem preferido 

era o coelho da Mônica, uma resposta que demonstra falta de identificação com os 

personagens da revista e, portanto, ausência de pertencimento. 

 

Logo na primeira pergunta, um participante, o mais velho do grupo, se confundiu ao 

dizer quem era seu personagem favorito, citando o nome “Bomba”, que ninguém 

conhecia e nem ele tinha certeza. O conhecimento raso e confuso desses 

participantes também é indício da pouca familiaridade desses leitores com TMJ, 

categorizando-os no grupo da emulação.  

 
Moderadora: E vocês aí do fundão... que que vocês acham? Qual 
personagem que vocês gostam? 
Menino 2: O Bomba (com confiança). 
Moderadora: Ã? 
Menino 2: Bomba (com dúvida, menos confiança). 
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Moderadora: Qual? 
Menino 2: É! Esqueci agora... (olha para os outros colegas meninos) 
daquela edição... é tipo que ele tava querendo destruir, destruir o zoológico, 
o parque, a escola... 

 

Na verdade, durante toda a conversa, esse menino demonstrou uma grande 

identificação com o personagem Cascão, citando, a todo momento, “Cascão é 

estilo!” e “O cara tem estilo!”. Inclusive, fisicamente, ele se parece com o 

personagem. Provavelmente, na primeira pergunta, ele estava se referindo a algum 

vilão de uma história de TMJ que ele tenha gostado, mas não, necessariamente, se 

identificando. Assim, podemos perceber que, apesar de ainda não alcançar o 

estágio de leitor assíduo da revista, profundo conhecedor de sua temática e atores, 

esse adolescente (ele já tem 14 anos), que ainda se enquadra no grupo da 

emulação, está em busca de adquirir as características que o farão pertencer ao 

grupo de referência. Foi ele que começou a ler por influência do irmão e costuma 

frequentar clubes de trocas de gibis. 

  

Nesse grupo, uma menina citou a Carmem como personagem favorito. Quando 

questionada se a Carmem era uma personagem legal, no sentido ético e moral do 

termo, a menina disse que gostava do estilo dela, só disso. 

 

Menina 1: Eu também acho que é bonita a Carminha. 
Moderadora: Carmem? Mas a Carmem é meio... 
Menina 1: É, mas eu gosto só do estilo dela. 

 

Assim, as crianças sabem que a Carmem tem um comportamento não desejado 

(patricinha, fútil, consumista, esnobe), mas ainda assim acham a personagem 

bonita, “estilosa”, digna de admiração. O mesmo acontece com a personagem 

Cabeleira Negra, que é uma vilã, na história, mas que as meninas acham linda. As 

duas meninas que citaram as personagens consideradas anti-heróis da história 

também se enquadram na categoria emulação. 

 
Menina 5: Tia, eu também acho legal a Cabeleira Negra. 
Moderadora: A Cabela Negra, aquela personagem? 
Menina 5: (acena que sim com a cabeça) 
Menina 1: Ah, ela é muito linda.... 
Menina 5: Mas ela é careca.. 
Moderadora: Ela é linda? Mas ela é vilã, ela é do mal... 
Menina 1: Mas ela é careca. 
Moderadora: Ela é careca? 
Menina 1: É, é uma peruca. 
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Moderadora: Aquilo é uma peruca? Olha, eu nem sabia disso... 
Menina 1: E vi num desenho, passou na televisão, ela é careca. 
Menina 5: eu vi na revistinha. 

 

 

Sobre a comparação da “Turma da Mônica” tradicional com TMJ, a preferência das 

crianças pela versão mais adolescente é explicada de forma bastante interessante, 

como se eles não se reconhecessem mais como crianças e já se sentissem, até 

mesmo, adultos. Novamente, é a questão da identificação que aproxima  e gera o 

pertencimento das crianças em relação à revista. 

 

Menina 3: Porque em TMJ eles são mais adultos... 
Menina 1: Porque é bem diferente do mundo de criança deles. As 
brincadeiras deles são quase as mesmas, eles já fazem coisas mais 
interessantes. 
Moderadora: com qual das duas vocês se identificam mais? 
Menina 1: com a jovem. Porque faz coisas... mostra eles mais tecnológicos 
Menino 5: Eu gosto mais da jovem porque na turma da Mônica tradicional... 
assim, eu nunca vi uma criança ficar empolgada com planos infalíveis pra 
poder roubar um coelhinho... então, na TMJ, as coisas que acontecem 
podem até acontecer... 

 

A maturidade de alguns participantes, inclusive, é explícita. No primeiro grupo, um 

menino me perguntou o que seria feito com os dados da pesquisa, se eles seriam 

analisados pela equipe do Maurício de Sousa. 

 

Menino 5: Eu tenho uma pergunta pra você. Pra que isso aqui? É uma 
pesquisa que a própria turma da Mônica Jovem vai ver? 
Moderadora: Não, eles não vão ver.. só se eles quiserem, mas eu tô fazendo 
por conta própria. 

 

Ainda, por ser o grupo com integrantes um pouco mais velhos, a implicância um com 

o outro foi maior. Eles se criticavam, mutuamente, conforme a fala dos colegas, 

durante a conversa. Nesse sentido, a própria falta de conhecimento da revista pelos 

colegas (característica do grupo da emulação), é apontada pelos demais. 

 

Menina 4: eu queria ser a Marina, já disse! Porque ela é bonita e tem aquele 
lápis mágico, sei lá. 
Menino 2: você está se chamando de feia, você não percebeu? 
(Todos riem) 
Menina 4: Eu não sou feia. 

 
(...) 

 
Menina 5 faz um comentário demonstrando falta de conhecimento da 
revista. 
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Colegas denunciam: 
- Ela não lê! 
- Ela só lê os melhores momentos! 
- Ela não lê a parte da escola, porque ela não gosta de escola! 
- Ela é preguiçosa! 

 

 

Também, esse grupo foi o que teve ideias mais diferentes, caso eles pudessem 

escrever a história de uma revistinha. Mortes fantásticas, vilões ressuscitando, filhos, 

todas essas citações aconteceram nesse grupo, como citado, anteriormente, uma 

característica da emulação (menor familiaridade com a temática de TMJ), bem como 

própria da idade dos participantes.  

 

Menino 4 (não falou nada, durante todo o tempo): Um filho! 
Moderadora: Filho de quem? 
Menina 1: Ai, que horror! 
Menina 5: a cena do parto! 
Menino 2: É sempre assim, aí vai da Mônica e o Cebolinha e, no final, o filho 
deles é Deus! 

 

Conforme explica Veloso, Hildebrand e Campomar (2012), no estágio do 

pensamento operatório formal, que vai dos doze anos em diante, a criança passa a 

entender lógica abstrata, deixando de estar presa ao aqui agora e ponderando sobre 

acontecimentos futuros. Ainda, passa a questionar novos temas, como política, 

religião, justiça e os itens que terão mais relevância para o seu mundo estão 

relacionados com o poder, a aparência, a autoestima, os relacionamentos e a 

aceitação social. Nessa fase, ele passa a entender a sutileza, o sarcasmo e a ironia. 

 

No final da conversa, após os agradecimentos e explicações finais, quando a 

pesquisadora fala que vai doar sua coleção de revistinhas para a biblioteca da 

escola, os olhos dos alunos se arregalam. Até os que não estavam prestando 

atenção, se viram para ela. Outros falaram: “Obrigada! Obrigada!”. Alguns batem 

palmas. Outros acenam para a câmera. 

 

b) Grupo 2 – Leitores Assíduos 

 

Esse grupo, formado por onze crianças, sendo sete meninas e quatro meninos, 

todos, exceto um menino, com dez anos de idade, é o que mais corresponde ao 

leitor habitual de TMJ, que gostaríamos de encontrar nesta pesquisa.  
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Logo no início, já nos surpreendemos com a educação das crianças e o respeito um 

com o outro na hora de falar (eles levantavam a mão e esperavam sua vez de falar, 

sem atropelar o colega). 

 

Quando a conversa começou, sobre o personagem favorito de cada um, as 

explicações vieram acompanhadas da citação de uma história favorita, quase não 

sendo percebido algum nível de identificação da criança com o personagem. 

 

Menina 7: a Mônica, porque tem uma revistinha que eu adoro ler que eles 
vão pro Japão... aí, ela é engraçada nessa revistinha. Aí, quando eu li essa 
revistinha, eu fui gostando e fui vendo, aí ela ficou mais engraçada ainda 
nas outras revistinhas. 
Menina 4: Eu gosto muito da Marina, porque eu li uma revistinha que ela 
tinha muito medo de cachorro. E o Franjinha, que é o namorado dela, tinha 
um cachorro e ela ficava com muito medo. Ela superou esse medo e cuidou 
do cachorro que tava perdido. Isso me interessou muito porque a maneira 
de ajudar os outros. 
Menino 1: Cebolinha, porque numa revistinha ele viajou para o futuro onde 
tem muitos zumbis robôs, que foram feitos pela empresa deles do futuro. 

 

A questão da identificação e, portanto, do pertencimento aparece, quando eles 

começam a explicar por que gostam mais de TMJ do que da Turma da Mônica 

tradicional. 

Menino 1: É mais divertido e mais “aventurante”. Tem mais a ver com a 
nossa vida e porque na Turma da Mônica infantil, tem muita coisa infantil, 
mas na jovem, eles colocam mais mistério, aventura, mais coisas... 
Menina 6: e também tem mais histórias que a normal. 
Menino 3: 124 páginas. 
Menina 4: Pra mim, eu acho mais legal porque mostra mais a nossa forma 
de viver, a outra era mais imaginação... 
Menino 3: mais infantil, mais infantil. 
Menina 4:: essa tem mais realidade. 
Moderadora: Vocês se veem ali, nas situações? 
(todos balançam a cabeça afirmativamente) 
Menino 3: principalmente nessa faixa de idade, eles entendem mais nossos 
problemas. 
Menina 5: quando ele pensa no Cascão, ele pensa que é ele (aponta para 
menino 2), quando ele pensa na Mônica, ele pensa que sou eu... 
Moderadora: Ah, é? Ele vê os personagens nos amigos! 
Menina 5: É, mas ele não vê o dele, tia! 

 

O amplo conhecimento da revista e atenção aos detalhes (demonstração de 

familiaridade e proximidade), aparece na fala do Menino 3, que sabe exatamente a 

quantidade de páginas da revista. Durante a conversa, ele nos explica as 

características do estilo mangá, mostrando conhecimento aprofundado do assunto. 

Ainda, disse que acompanha o lançamento das novas edições pelo Facebook, ou 
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seja, segue as fan pages de TMJ, como as crianças entrevistadas online, no pré-

teste desta pesquisa. Essa criança, na opinião dos colegas, uma das mais 

inteligentes da escola, foi quem nos pediu para ler a tese, quando ela estivesse 

pronta. 

Menino 1: Eles deviam colorir! 
Moderadora: É uma sugestão? Fazer a revista colorida? 
Menino 3: Mas eu acho que não valeria a pena, porque perderia tanto o 
realismo do estilo mangá, e também, sem falar que eles não usam a mesma 
roupa o tempo todo, né, que nem na outra. Ia perder o realismo do mangá. 
Moderadora: Por que você acha que ia perder o realismo? 
Menino 3: porque o mangá ele é baseado no PB justamente pra dar essa 
dramatização. 
Moderadora: esse menino é esperto, né? Sabe um monte de coisas... 
Menina 7: Ele é o segundo melhor da escola... 

  

Apesar de eles citarem muito situações de namoro, alguns meninos reclamam que, 

às vezes, a revistinha fica romântica demais. A preferência deles é por histórias de 

aventura, com maior carga de fantasia. Provavelmente, por isso, a escolha da pauta 

de TMJ seja bem variada, para atender meninos e meninas. 

 
Menino 3: eu só não gosto muito da 35 porque... 
Moderadora: e qual é a 35? 
Menino 3: a 35 é a que eles namoram (aponta para as meninas que a 
citaram) porque a dramatização ficou muito fixada numa coisa só e também 
devia ter trazido uns trechos mais cômicos nessa revista, porque a 
melosidade, alguns leitores não gostam. 

 

As crianças desse grupo demonstram ser leitores comprometidos com a revistinha, 

na medida em que se reúnem, na biblioteca da escola, por exemplo, para lerem TMJ 

junto com outros amigos (que nem estavam no grupo focal), conforme fala abaixo: 

 

Menino 4: Eu gostei mais da que tem na biblioteca. Eu esqueci o nome do 
capítulo. É um que ele tá viajando... aquela que a gente tava lendo aquele 
dia (vira pro colega). Que a gente tava na mesa, eu, você, Roger, Arthur e 
Gustavo. Que cada um tava com a sua. Como é que é o nome daquela? 
Menino 2: esqueci. 

 

Esse gregarismo é uma pista importante do pertencimento que marca o grupo de 

leitores assíduos de TMJ, visto que a maioria afirmou preferir ler a revista sozinhos. 

Entretanto, mesmo lendo juntos, eles não gostam de comentar as histórias entre 

eles, com medo de que o colega que ainda não leu fique chateado, pois tira todo o 

suspense da história. Essa situação reitera o respeito e senso de pertencimento que 
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eles têm, uns pelos outros, levando a sério o grau de comprometimento que 

possuem para com a revista. 

 

Moderadora: e vocês comentam as histórias com os amiguinhos? 
Todos: eu não!  
Menino 3: pra não estragar, né?! 
Menina 6: é porque vai que a gente conta... 
Menino 1: é como um filme. Se você sai do cinema e conta como foi o filme, 
todo mundo que tá esperando pra ver o filme fica chateado. 
Menina 6: ...sabe por que a gente não conta? Porque vai que a gente conta 
e a pessoa que a gente contou vai querer ler e depois não vai achar graça. 

 

A intertextualidade com outros personagens da cultura midiática, também esteve 

presente na conversa com esse grupo, quando eles misturam, mesmo que de 

brincadeira, o assunto do professor Licurgo (da TMJ), com o professor Girafales (da 

série mexicana Chaves). 

 

Menino 3: também teve uma edição que eu gostei muito que a Mônica, um 
professor... ele também participava... 
Menina 6: Girafales! 
Todos: risos. 
Menino 3: era o professor Licurgo (...) 

 

  

Figura 191 – Professor Licurgo e Professor Girafales, intertextualidades 
Fonte: SITE TMJ, acesso em 30 setembro 2014; CLIP FM, acesso em 30 outubro 2014. 

 

O mesmo menino que se mostrou o mais maduro do grupo, demonstrou 

preocupação em relação à escolha da profissão que seguirá no futuro, elogiando 

uma edição de TMJ que tratou do assunto (desejo por temas próximos a suas reais 

preocupações e anseios). Nesse sentido, podemos traçar um percurso isotópico da 
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maturidade presentificada nessa criança, a partir do momento em que ela apresenta 

um profundo conhecimento sobre a revista e seu estilo, consegue fazer analogias, 

demonstra interesse em ler a nossa pesquisa sobre TMJ, bem como traz, em seus 

anseios, questões sobre a escolha da profissão, algo não muito habitual para sua 

faixa etária. 

 

Menino 3: era o professor Licurgo. Nas outras revistas, quando eles não 
eram jovens ainda, era o louco, sempre foi o louco e eu achava ele muito 
engraçado também. Mas aí, nessa jovem agora ele é professor. Ele passou 
uma redação sobre o que todo mundo queria fazer. Aí, eu gostei muito da 
parte de simulações, da Mônica, eu acho que era edição 54.  
Moderadora: essa edição eu dei pra minha professora, eu nem tenho ela 
mais. Você gostou por causa dessa simulação de profissão, você pensa 
sobre isso pra sua vida? O que você vai ser quando crescer? 
Menino 3: É, eu penso. E eu vejo como isso é difícil. 

 

À medida que a conversa foi “esquentando”, o segundo grupo também foi se 

sentindo mais à vontade e alguns colegas começaram a “zoar” com os outros. 

 

Menina 3: eu acho que também faria sobre a Copa do Mundo, mas não (...), 
como se a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali chegassem no estádio 
e começassem... 
Alguém (não identificado): a beber  
Todos: risos 
Menina 3: a conversar, a atrapalhar e aí seria muito engraçado!  
Menina 4: eu fazeria de... 
Todos: faria!!! 
 
Alguém (não identificado): sabe nem falar! 
Todos: tá falando nada (para o menino 2).  
Menina 6: É confuso, pra que você veio? 
 
Menina 4: eu queria ser a Marina porque eu adoro o jeito como ela se 
expressa. Ela se expressa do jeito que uma adolescente mesmo se 
expressa. Ela não é igual uma criança, aquela adolescente que tá com jeito 
de criança (ela é mais madura). 
(...) 
Menina 1: eu queria ser a Marina. Ela é divertida, eu acho ela muito legal. 
Menina 7: aí Luana, tá roubando sua cena, tá roubando sua cena. 
 

 

Um dos meninos do grupo, o que foi “acusado” de não falar nada, quando 

questionado sobre qual personagem de TMJ gostaria de ser, disse que não queria 

ser ninguém. Entendemos que ele não queria participar do grupo (e foi convencido 

pelos colegas) ou era tímido e não conseguiu se expressar com naturalidade. A 

segunda opção nos parece mais provável. De toda forma, esse menino poderia se 
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enquadrar na categoria de emulação, devido ao pouco ou nenhum envolvimento 

(demonstrado) pela revista. 

 

Com o objetivo de provocar os participantes e descobrir o que eles pensam sobre 

alguns personagens “polêmicos”, perguntamos se alguma criança gostaria de ser a 

Denise (fofoqueira) ou Carmem (patricinha). 

 

Moderadora: ninguém quer ser a Denise ou a Carmem, não? 
Menino 3: ah, é muito fofoqueira! 
Menina 4: a Denise é muito fofoqueira e a Carmem... 
Menino 3: Já sei! A Denise é a Bárbara (chamando a colega de fofoqueira – 
M7) 
(todos riem) 
Moderadora: a Denise é fofoqueira e a Carmem é o quê? 
Menino 3: mesma coisa 

 

Em nenhum dos três grupos, houve identificação com essas duas personagens. Elas 

até foram citadas como personagens favoritas, na primeira pergunta (principalmente, 

devido a suas aparências consideradas belas), mas não como a personagem que as 

crianças gostariam de ser. Há uma identificação maior com personagens honestas, 

criativas, bondosas, sem maiores desvios de caráter. No caso dos meninos, a 

mesma coisa acontece. A identificação se dá com personagens como Cascão, 

Cebola, Franja, Ângelo, Do Contra, enquanto que personagens como Toni, muitas 

vezes, considerado mau caráter, nas tramas, não chega sequer a ser lembrado. 

 

Nesse grupo, uma das meninas também caiu da cadeira, só que, diferente da 

primeira, que estava entediada e não era uma leitora assídua de TMJ, essa era bem 

pequena e se distraiu, durante a conversa, escorregando e caindo no chão. A 

situação provocou o riso dos colegas. 

 

Os Leitores Assíduos foram o único grupo que citou a sessão “Fala Maurício”, 

encontrada no final da revista, fato que confirma a maior interação desses leitores 

com TMJ. Mesmo assim, um dos meninos afirmou não ter conhecimento da sessão, 

como a maioria das crianças participantes da técnica. 

 

Menina 1: Eu gosto muito da forma como o Maurício se expressa. 
Moderadora: tem uma fala do Maurício no final da revistinha. Vocês leem? 
Alguns: sim! 
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Menino 3: ela dá aquilo que o leitor queria saber, a opinião do Maurício de 
Sousa. 
Moderadora: e vocês acham legal? 
Alguns: mais ou menos. 
Menino 3: eu só queria saber como é que essa revistinha ficaria, se fosse 
desenhada pelo Maurício de Sousa. 
Menino 1: é a primeira vez que eu sei disso, eu não sabia que tinha isso daí 
não... 

 

Ficou evidente a ansiedade em saber o que vai acontecer, nas próximas edições, 

mostrando que eles acompanham, nas redes sociais, os teasers postados sobre as 

novas histórias que chegarão às bancas. 

 

Menino 3: uma revista que eu tô muito ansioso pra ler é a 71, que eu 
percebi no facebook, mostraram a capa e a contracapa. Você leu?  
(pergunta empolgado para a moderadora) 
É a 71, que o Cebola quer procurar outra pessoa, eu percebi que a 
contracapa traz a Xabéu... as outras duas..., ah, a Irene e a outra eu 
esqueci qual era. 
A Xabéu, irmã do Xaveco (fala com a colega que ficou em dúvida). 

 

No final da conversa, quando perguntamos o que mais eles achavam importante 

sabermos sobre o que eles pensam da revistinha, as respostas incluíram 

observações sobre o visual da revista, em relação à cor, título e estilo. 

 

Menina 2: a gente pensa muito sobre o tipo de cor que vai ter, em cada 
lugar que vai ter, a gente sabe que é PB, mas a gente fica imaginando as 
cores. 
Menina 4: a nossa professora, a gente tava estudando sobre o texto de 
jornal. Quando você olha pro jornal, pra você querer ler o jornal, tem uma 
manchete, isso que chama a atenção, isso que eu acho, o título da revista 
chama muito a atenção, assim como eles colocam o título, não é qualquer 
coisa. 
Menino 3: é o logo, é o que te chama a atenção. 
Menino 1: a revista tem um toque japonês 

  

Quando iniciamos os agradecimentos finais, este grupo demonstrou não querer 

parar a conversa, estando animados para continuar falando mais sobre TMJ.  

 

c) Grupo 3 – Leitores Esporádicos 

 

Embora seja o menor dos três grupos, apenas seis participantes, este foi o grupo 

que apresentou maior variabilidade de idade – crianças de nove, dez e onze anos. 

Foram denominados Leitores Esporádicos uma vez que, durante toda a conversa, 

misturavam assuntos da “Turma da Mônica” tradicional com TMJ, bem como com o 
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“Cine Gibi”, programa de televisão com os personagens da turma tradicional. Por 

essas características, esse grupo alterna entre as características de pertencimento e 

de emulação, sendo que esta última se mostrou mais evidente, no discurso dos 

participantes. 

 

A confusão esteve presente, na fala das crianças, inclusive em outros momentos da 

conversa, como na primeira pergunta, sobre o personagem favorito. 

 

Menino 2: Eu gosto do Cascão porque ele gosta mais de praia, é diferente 
dos outros... 
Menina 2: Praia? Cascão, praia? 
Menino 1: Cascão praia, Gabriel? 
(Duas meninas fazem sinal de onda com as mãos – água!) 
Moderadora: eu entendi o que ele quis dizer, que o Cascão gosta de 
esportes radicais, não é isso? 
Menina 2: só que ele não gosta de praia! 
Menino 1: ele gosta da areia, só não gosta da água. 

 

Ainda, os participantes demonstraram um certo estranhamento, quando nos 

referimos ao personagem Cebolinha como Cebola (seu nome em TMJ), provocando 

risos entre as crianças. Esses fatos constroem um efeito de distanciamento do grupo 

em relação à TMJ e seus leitores assíduos. 

 

As meninas desse grupo citaram o fato de a Mônica estar mais bonita em TMJ, não 

sendo mais baixinha, gordinha e dentuça, e que elas gostaram dessa transformação. 

Uma delas afirmou que, inclusive, pensava que a Mônica nunca iria se casar e que 

ficou surpresa, quando viu na revistinha (Edição 50, “O casamento do século”). 

 

Esse grupo também demonstrou não seguir uma sequência, na leitura de TMJ, 

escolhendo os títulos que estão mais acessíveis ou os que eles gostam mais. Não 

há um acompanhamento contínuo do que acontece com a Turma do Limoeiro. 

 

Moderadora: E vocês leem todo mês ou só de vez em quando? 
Menina 2: Não, eu leio um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não... 
Menino 2: eu leio de vez em quando. 
Moderadora: um mês sim, um mês não, né? Porque ela sai todo mês. 
Menina 2: não, um dia sim, um dia não. Eu tenho várias revistinhas em 
casa, aí eu leio. 
 

(...) 
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Menina 2: mas eu tenho assim, 1, 2, 3, 4... eu tenho guiando. 
Menina 3: eu tenho desde a primeira. 
Moderadora: então vocês não leem na ordem, o que vai saindo na banca.  
Menina 2: a que a gente achar mais legal. 
Menino 2: quando eu vou comprar, eu compro as mais novas, mas de vez 
em quando, eu compro as mais velhas.  

 

Algumas crianças desse grupo também demonstraram certo desconhecimento em 

relação a alguns personagens (baixo pertencimento), por exemplo, uma menina 

considera Denise humilde, o que não condiz com o perfil da personagem trabalhado 

em TMJ. 

Moderadora: e a Denise, vocês gostam dela? 
Todos: sim 
Menina 2: porque eu acho ela meiga, e também ela é humilde... eu gosto 
dela por causa que ela é assim, meiga.  
 
 

No final da conversa, a confusão entre a turma tradicional e TMJ ainda estava 

presente. Nesse caso, a confusão é em dose dupla: eles confundem os DVDs da 

turma da Mônica tradicional (“Cine Gibi”) com TMJ (ainda não existe TMJ em DVD, 

há a previsão de lançamento do desenho, na TV paga – Cartoon Network, ainda em 

2014, sendo que o episódio piloto está disponível na internet), bem como confunde 

os personagens crianças com os personagens jovens. 

 

Menina 2: eu gosto da literatura, a literatura é muito boa, porque fica tudo 
em quadrinhos, e também os desenhos são muito parecidos com o DVD. É 
tão perfeitinho. 
Moderadora: tem DVD da TMJ? 
Menina 2: tem! 
Menino 2: nem sabia. 
Menina 1: eu só não entendo uma coisa: por que o Cebolinha chama a 
Mônica de baixinha, se eles são do mesmo tamanho? 
Todos: é, e de gorda... 
Moderadora: mas ele não chama mais ela assim... 
Meninas: não, quando é pequeno! 
(continuaram falando sobre a Turma da Mônica original) 

 
As crianças também citaram a empolgação que sentem, ao começar a ler a 

revistinha, não se importando com o número de páginas da mesma. Assim, 

entendemos que, mesmo que ainda sejam bem jovens, essas crianças já têm 

capacidade de lerem textos longos, à medida que estes conseguem prender sua 

atenção. 

Menina 3: eu fico triste quando acaba a história. 
Menina 1: eu fico feliz! É muita coisa pra ler. 
(Risos) 
Menino 2: e se fosse de ouvir? 
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Menina 2: mas eu tenho curiosidade. Se for muita página, eu tenho 
curiosidade de começar a ler a primeira, aí eu falo, eu vou para na quarta. 
Aí eu não paro por causa que dá mais curiosidade... 
Menino 2: eu também sou assim. Eu falo que vou ler 15 páginas, aí depois 
eu acabo lendo inteira. 
Menina 4: ai gente, aí eu falo, eu vou ler só um pouquinho, mas eu não 
consigo. Eu leio ela de trás pra frente. 
Menina 3: de vez em quando, eu leio antes do almoço, aí minha mãe me 
chama pra almoçar, aí eu paro e falo, amanhã eu leio. Aí, depois do almoço 
minha mãe fala, você quer brincar? E eu falo não, eu vou lá pro quarto. Eu 
começo a ler a revistinha toda, porque dá muita curiosidade. 

 

Quando provocados sobre o conhecimento de alguns personagens, não citados por 

eles, algumas crianças deixaram claro sua predileção pela turma tradicional. 

 

Moderadora: e o Toni, ninguém falou do Toni. Vocês não gostam dele? 
Todos: eu não conheço não, quem é Toni? 
(o Toni aparece em muitas revistas, então, provavelmente, eles não leram 
muitas edições) 
Moderadora: é aquele que era o Tonhão da Rua de baixo, malvado... 
Meninas: ah, sim, aquele que dá em cima da Mônica. Ele é lindo! 
Mas ele ainda é malvado, ele não gosta do Cebola. 
Menina 2: ele não tem muita característica de uma pessoa da TM. 
A gente gosta mais da turma normal. 
Menino 2: eu só tenho uma revistinha dele. 
 

 

Figura 192 - Toni 

 

Mais uma vez, eles confundem episódios do “Cine Gibi” com as revistinhas da TMJ, 

demonstrando o desejo de ver a turma jovem, também na TV. 
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Menina 2: eu ia querer que o Franjinha fizesse uma invenção pra eles irem, 
tipo um sonho, assim, como você falou, só que eu queria que eles ficassem 
presos lá, igual na TM pequeno, que eles tentaram achar os elementos... 
Todos: ah, tá, eu vi esse.... 
Menina 2: só que eles ficassem presos lá e não conseguissem sair... 
Moderadora: isso é uma revistinha que vocês leram? 
Todos: não, é um filme, do Cine Gibi. 
Menina 2: aí, eles foram brigados, aí, todo mundo junto, fizessem um 
negócio e conseguissem voltar. 
(Continuaram falando da TV, muito empolgados) 
Menina 3: podia ter episódio da TMJ na TV. 

 

Durante os agradecimentos e esclarecimentos finais, quando citamos a doação das 

revistinhas, esse grupo demonstrou o interesse em ficar com as revistinhas só para 

eles, sem compartilhar com o restante da escola. Ainda, não queriam parar a 

conversa que, nesse momento, se concentrava na “Turma da Mônica” tradicional e 

do “Cine Gibi”. 

Moderadora: bom gente, nós vamos ter que acabar... 
Todos: ahhhh.... 
(agradecimentos finais) 
Todos: êêêê!!!! (quando falamos da doação das revistinhas) 
Dá pra gente, a gente divide entre nós aqui! 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Afinal, podemos dizer que há uma “educação em consumo”, no discurso da revista 

“Turma da Mônica Jovem”? Quando começamos esta pesquisa, pouco sabíamos 

sobre o universo TMJ, tanto no que diz respeito às suas revistas, quanto no que 

envolve conhecer o pensamento de seus leitores. Algumas ideias, hipóteses e 

suposições povoavam nosso imaginário. Chegamos aqui, neste momento, com a 

bagagem bem mais recheada de informações sobre a turma jovem do Limoeiro, bem 

como sobre os jovens que curtem essa turma. 

 

Nosso objetivo central era compreender como a problemática do consumo é 

apropriada pela revista “Turma da Mônica Jovem”, bem como analisar as estratégias 

enunciativas utilizadas para inscrever o público infantojuvenil, em seu discurso. 

Pudemos observar que o consumo está muito presente, ao longo das tramas de 

TMJ, tendo aparecido como temática principal, em mais de 60% das revistas 

publicadas, nos anos de 2012, 2013 e 2014. Também, ele é apropriado pela revista 

como modo de reprodução social vigente, ou seja, uma vez que vivemos em uma 

“sociedade de consumo” e a revista busca reiterar temáticas que fazem parte do dia-

a-dia de seu público leitor, o consumo acaba aparecendo com frequência, no 

discurso da revista, como forma de contextualizar um tempo, um local, um modo de 

vida, próprio dessa geração. Assim, apesar de as histórias de TMJ também trazerem 

temáticas envolvendo ficção, aventura, romance que, não necessariamente, 

agregam a problemática do consumo, em suas tramas, entendemos que o consumo 

pode ser considerado como tema central das histórias da turma, principalmente, no 

momento em que a revista utiliza sua plasticidade, na figurativização dos 

personagens e ambientes das histórias, para difundir um mundo de consumo a 

essas crianças e adolescentes leitores. 

 

Em virtude da grande presença da temática do consumo, nas revistas analisadas, a 

realização de uma análise semiótica, em profundidade, foi de extrema importância 

para que pudéssemos apreender como o assunto é tratado, nas páginas de TMJ. 

Nesse sentido, é claro para nós que, quando o consumo “entra em cena”, o 

enunciador da revista tem suas preferências e seu ponto de vista bem marcados, 
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deixando explícitas algumas opiniões pouco críticas e muito polêmicas, como é o 

caso da valorização da aparência, da beleza, conforme analisamos na categoria de 

consumo conspícuo.  

 

Conforme levantamento realizado, a abordagem com maior presença na revista é a 

do consumo de cultura midiática tendo aparecido, em metade das revistas que 

trouxe o consumo como temática principal. Nessa categoria, não há muito debate 

nem aprofundamento da questão do consumo, apenas citações, reproduções que, 

como analisaremos, a seguir, são estratégias enunciativas para despertar maior 

interesse do enunciatário.  

 

Em relação à categoria do consumo consciente, a segunda mais presente na 

trama, o enunciador coloca em pauta uma temática que já faz parte da geração de 

crianças e adolescentes do século XXI. Assim, ele se vê como mais um agente, ao 

lado da escola, da família, dos meios de comunicação, na tarefa de disseminar 

valores de preservação, sustentabilidade, coletividade, dentre outros. Mesmo que 

essa atitude pareça mais um discurso do tipo “Viu? Estou fazendo a minha parte!”, a 

revista consegue trabalhar com a temática, trazendo, em seu nível profundo de 

análise, valores importantes para a conscientização do público leitor. 

 

O mesmo não se pode dizer do discurso sobre o consumo conspícuo, presente em 

TMJ. O primeiro problema é no momento em que ele coloca a temática relacionada, 

principalmente, às meninas, adotando uma visão sexista de que somente as 

mulheres são consumistas, fúteis e preocupadas, excessivamente, com a aparência. 

Outro problema é o fato do enunciador deixar claro, inclusive no discurso do próprio 

criador da turma, sua opinião sobre a importância da aparência, na vida das 

pessoas. A forma como esse discurso é desenvolvido, ao longo das tramas, reitera a 

afirmação de que a imagem (o exterior) é mais importante que o conteúdo (o 

interior). Esse tipo de argumento, trabalhado perante um público infantojuvenil, em 

formação de valores, pode ser perigoso e irresponsável. Atravessando uma fase de 

aceitação social e descoberta pessoal, o leitor de TMJ é, facilmente, seduzido e, 

nem sempre, possui a criticidade necessária para refletir sobre o assunto. 
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Por outro lado, a categoria do consumo moralista traz uma forte preocupação do 

enunciador em relação ao uso irresponsável da tecnologia. Também de caráter 

sexista, no momento em que coloca os meninos como os maiores usuários e 

manipuladores de gadgets eletrônicos, o discurso de TMJ tenta alertar o 

enunciatário para os perigos do ambiente virtual e da confiança única, nas 

informações nele divulgadas. É uma preocupação válida e importante, em se 

tratando da geração atual, pelos motivos já explicitados nesta tese. Assim, como o 

consumo consciente, o discurso de TMJ sobre o consumo moralista busca 

passar alguns conselhos e ensinamentos para seus leitores.   

 

Em relação às estratégias enunciativas, do mesmo modo em que busca reproduzir o 

contexto da sociedade de consumo vigente, o enunciador tenta construir, por meio 

dessas estratégias, diversos tipos de enunciatários, utilizando atores da trama que 

presentificam estereótipos típicos do público infantojuvenil atual: a patricinha loira e 

fútil; a menina nerd e pouco popular; a garota meiga e amiga; a menina de 

personalidade forte e atitude; a garota “entendida”, antenada e popular; o rapaz 

esportista; o menino descolado, que não é “maria vai com as outras”; o menino 

tecnológico; o CDF da turma; o “gatinho” pouco estudioso, e por aí vai. É o fazer 

parecer real que faz com que a criança e o adolescente se reconheçam, no meio 

daqueles atores da trama de TMJ. Ainda, existe uma dicotomia muito grande, na 

construção desses personagens, fazendo que com os atores da trama sejam 

apresentados ou como “bons” ou como “maus”, por exemplo, não deixando muita 

margem para comportamentos híbridos, como temos visto nas novelas, para citar 

um produto midiático conhecido do público brasileiro, mudança essa ocorrida nos 

últimos três anos. 

 

Nesse sentido, existem até algumas características, bem próprias da geração atual, 

como é o caso da revelação da opção sexual que, hoje, acontece bem mais cedo e 

com maior frequência do que, em gerações dos anos 80, por exemplo. Entretanto, 

em TMJ, essa questão é tratada de forma velada, ou seja, o enunciatário quer 

provocar um reconhecimento do público homossexual masculino, porém se vale de 

um personagem feminino para desempenhar esse papel. Também, não percebemos 

uma preocupação com a questão da inclusão social, visto que não há personagens 

cadeirantes, deficientes visuais, auditivos, dentre outros.  
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Assim, há uma adoção de papéis identitários diversos que buscam uma 

aproximação, a partir do reconhecimento do leitor. Suas roupas, cabelos, 

acessórios, linguagem, bem como os locais por onde circulam (escola, praia, 

shopping etc) são construídos, intencionalmente, como estratégias enunciativas que 

geram imediata familiaridade com seu público. É o caso dos gadgets eletrônicos, 

como smartphones, tablets, notebooks, muito presentes nas histórias de TMJ e 

considerados, por estudiosos como Rocha e Pereira (2009), símbolos dessa 

geração de que faz parte o público leitor da revista. 

 

Outra estratégia enunciativa muito utilizada para atrair o enunciatário é a 

apropriação, por meio da intertextualidade, de elementos da cultura midiática global. 

Muitas de suas histórias fazem referência ou até mesmo “copiam” roteiros de filmes, 

reality shows, cantores do show biz, dentre outros. A estratégia é eficiente, como 

pudemos perceber em conversa com os leitores do grupo focal. Eles apreciam e 

desejam ver, cada vez mais, essas referências em TMJ. É como se a revista ficasse 

mais interessante, a partir do momento em que consegue “juntar” interesses dessa 

geração. 

 

Dentro dos objetivos específicos desta pesquisa, buscamos analisar se o perfil de 

leitor inscrito na revista corresponde ao perfil de leitores de TMJ interrogados. Nesse 

sentido, temos como características da revista: a) ser indicada para leitores maiores 

de dez anos; b) trazer personagens adolescentes, entre 15 e 17 anos, alunos do 

ensino médio, que possuem preocupações como namoro, profissões, futuro, dentre 

outras preocupações típicas dessa fase que atravessam. A primeira constatação é 

de que o leitor da revista é mais jovem, tanto em relação à idade indicada, quanto 

em comparação com os personagens da trama. Pela conversa com o grupo focal, 

vimos que muitos começam a ler as histórias de TMJ, por volta dos oito anos, sendo 

que, a partir dos 14 anos, o interesse vai diminuindo.  

 

Assim, entendemos que a revista também utiliza como estratégia enunciativa uma 

técnica de projeção, ou seja, os leitores de TMJ ainda não vivem os mesmos 

conflitos e situações que os atores da turma do Limoeiro, mas sabem que, um dia, 

irão viver e gostam de se ver, de se imaginar, nas histórias. É um “parecer ser” e um 

“querer ser” aqueles personagens que funcionam como atrativo para a leitura da 
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revista. O enunciador tem conhecimento desse fato e, por isso, se resguarda 

perante a lei, na indicação de faixa etária. Nesse contexto, apreendemos que o perfil 

de leitor inscrito não pode ser comparado, de forma “par a par”, com o leitor 

interrogado. Entretanto, como estratégia enunciativa, ele funciona. 

 

Ainda, essa estratégia pode estar contribuindo para uma “adultização” dessas 

crianças leitoras, uma vez que oferece a elas preocupações não condizentes com 

seu momento atual de vida. Esse amadurecimento precoce pode gerar uma série de 

consequências para a vida dessas crianças, como problemas de ordem física e 

emocional. 

 

Outro objetivo específico consistia em compreender como se dava a apreensão da 

problemática do consumo pelos leitores de TMJ e que impactos essa apreensão tem 

para uma maior atratividade da revista perante o público infantojuvenil. Assim, por 

meio da conversa com os leitores da revista, identificamos o sentimento de 

pertencimento que a revista gera, em seus leitores. Esse sentimento é provocado 

por um “querer ser” os personagens de TMJ e, ao mesmo tempo, “um querer ter” 

aquilo que eles têm. As crianças mencionam, com entusiasmo, a diversidade de 

roupas que esses atores usam, elogiando seu visual, seus acessórios e justificando 

porque esses personagens são mais interessantes que a “Turma da Mônica” 

tradicional, uma vez que esses últimos usam a mesma roupa, o tempo todo.  

 

As crianças e adolescentes afirmam que gostariam de viver a vida desses 

personagens, buscando um realismo, na revista, que contrapõe, na fala deles, “as 

histórias bobinhas da Turma da Mônica tradicional”. Nesse sentido, as edições de 

TMJ mais citadas pelos leitores, como suas preferidas, se aproximam de suas 

realidades, típicas da sociedade de consumo vigente e, muitas vezes, reiteram 

rituais de consumo dessa mesma sociedade, como é o caso das revistas que falam 

sobre “Os 15 anos de Marina” e sobre “O casamento do século”.  

 

Ainda, há uma valorização da beleza, da aparência dos personagens, por parte dos 

leitores da revista. Essa característica, também muito marcante, na sociedade de 

consumo contemporânea, é reiterada pelo discurso de TMJ e apreendida com pouca 

reflexividade por seu público infantojuvenil.  
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Outra característica relevante dessa geração, a utilização dos gadgets eletrônicos, é 

citada, na conversa com os leitores. Eles se identificam com esses símbolos e com 

os personagens da trama que consomem essa tecnologia. Objetos de desejo da 

maioria das crianças e adolescentes atuais, conforme fundamentado, previamente, 

nesta pesquisa, eles despertam o “querer ter” dos leitores, em relação aos objetos 

de consumo que os personagens possuem, causando uma identificação imediata do 

público com o discurso da revista. 

 

Nesse contexto, podemos observar que, dentre as categorias de consumo que 

fundamentaram a análise das revistas TMJ, nesta pesquisa, as que são mais 

apreendidas pelo público leitor são as categorias de consumo conspícuo e de 

consumo de cultura midiática, ou seja, as que carregam menor grau de 

reflexividade ou criticidade, no discurso da revista. Por outro lado, as categorias de 

consumo moralista e de consumo consciente não aparecem na fala do público 

leitor, quando analisamos o processo de apreensão da problemática do consumo. 

 

Podemos afirmar, entretanto, que o que é apreendido contribui, e muito, para o 

poder de atratividade da revista, perante seu público leitor. Conforme relatado pelas 

crianças e adolescentes, eles desejam ver esses símbolos de consumo, nas tramas 

de TMJ, uma vez que consideram ser essa a reprodução “fiel” do seu modo de vida. 

 

O terceiro e último objetivo específico era analisar como se dava o processo de 

interação entre o público leitor e a revista, bem como de que maneira esse público 

discursivizava essa relação. Assim, pela conversa com os leitores, entendemos que 

o primeiro contato com a revista se dá, por volta dos oito anos de idade, geralmente, 

por influência de amigos e familiares que, ou são leitores de TMJ ou consideram a 

revistinha como uma forma interessante de presentear seus entes queridos. Mesmo 

havendo uma característica de fidelização para com a revista, a maioria dos leitores 

as compra nas bancas ou pega emprestado com pessoas conhecidas, não sendo 

assinantes da mesma.  

 

Ainda, não há uma leitura rígida das revistas, dentro da ordem de publicação. Os 

leitores leem as revistas, conforme sua disponibilidade e vontade, afirmando lerem 

algumas edições, mais de uma vez. Percebemos, também, que há uma fidelização 
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em relação ao acompanhamento das histórias da “Turma da Mônica”, isso porque a 

maioria das crianças era leitora das histórias tradicionais (de quando os 

personagens eram pequenos) e, à medida que eles foram crescendo (os leitores), 

decidiram acompanhar as aventuras da turma jovem. Assim, podemos afirmar que 

há uma fidelidade, uma relação estabelecida, entre o público leitor e os atores da 

“Turma da Mônica”. Eles, inclusive, deixaram claro, durante a nossa conversa, o 

desejo em acompanhar a “evolução” da turma.  

 

Nesse processo de interação está presente toda a identificação, citada 

anteriormente, que a criança e o adolescente têm com os personagens, sendo que 

eles discursivizam essa relação por meio de elogios ao visual dos personagens, 

suas vidas (“realidade”), pela “maturidade” da revista que, agora, traz apenas uma 

história, com maior desenvolvimento, ao invés de várias pequenas histórias, como 

era, na “Turma da Mônica” tradicional. Nesse sentido, eles demonstram a ansiedade 

em ler todas as páginas da história, mesmo sendo muitas (segundo a fala deles), 

para saber como será o final, ao mesmo tempo em que ficam chateados, quando a 

história chega ao fim, “deixando sempre um gostinho de quero mais”. Esse 

compromisso com a revista também é afirmado, no momento em que eles dizem 

que gostam de ler a revista sozinhos, para poder entender melhor e não serem 

interrompidos. Assim, apreendemos que a relação entre o público leitor e a revista 

TMJ é próxima, íntima e gera cumplicidade. 

 

Acreditamos que, a partir do resgate desses objetivos, conseguimos rever as 

hipóteses desta pesquisa, entendendo que: 

 

- A problemática do consumo é explorada, ora de forma reflexiva (como nos casos 

do consumo consciente e do consumo moralista), ora de forma pouco ou nada 

reflexiva (como nos casos do consumo conspícuo e do consumo de cultura 

midiática). Entretanto, a forma como a problemática é tratada, de forma geral, 

favorece a apreensão do discurso pouco crítico, por parte do público leitor, o que é 

fator de alerta e preocupação para nós, estudiosos da comunicação, da educação e 

do consumo, bem como para os pais e os educadores dessas crianças e 

adolescentes; 
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- Apesar do perfil do leitor inscrito na revista não corresponder, literalmente, ao leitor 

habitual de TMJ, entendemos que esta seja uma estratégia enunciativa da revista, 

que pretende que o leitor habitual faça uma projeção da sua vida, na vida dos 

personagens, gerando uma identificação com a temática de TMJ. O leitor inscrito, 

que seria um adolescente de 15 a 17 anos, não mais se interessa pelas histórias da 

“Turma da Mônica Jovem”, não tendo aparecido como público principal da revista; 

- A problemática do consumo é, sim, umas das grandes responsáveis pela 

atratividade da revista, perante seu público leitor, principalmente, por reproduzir o 

modo de vida da sociedade de consumo contemporânea, provocando um “querer 

ser” e um “querer ter”, em seus leitores. 

 

Voltamos, então, à pergunta inicial: existe uma educação em consumo, no discurso 

da revista “Turma da Mônica Jovem”? Se pensarmos pelo viés de se “educar para 

consumir”, principalmente, consumir modos de ser e de ter, podemos afirmar que 

sim. A análise das categorias de consumo conspícuo, consumo de cultura 

midiática e da sessão Fala Maurício, deixa transparecer o incentivo ao consumo de 

beleza, aparência, objetos eletrônicos, produtos da indústria cultural, reiterados na 

fala dos leitores pesquisados, por meio do grupo focal. Porém, se olharmos pelo viés 

de se “educar sobre como consumir”, pensamos que os argumentos utilizados pelo 

enunciador de TMJ não condizem com o leitor da revista, sendo pouco atrativos e 

com mínimo grau de assimilação, por parte dos mesmos. Isso porque há um 

distanciamento entre o leitor inscrito na revista e o leitor “real”. 

 

Corroborando para essa análise, resgatamos o pensamento de Baccega (2014), que 

vê a comunicação como uma produção social de sentido, sendo que este é 

construído, nas relações sócio-históricas da sociedade. Nesse contexto, os meios de 

comunicação atuam como fator de coesão social, em nível local e global, sendo, 

assim, importantes para o consumo, na medida em que editam o mundo e agendam 

temas fazendo com que a comunicação entre no processo constante de produção 

de significado. 

 

A autora afirma que a comunicação é uma das instituições que “levam a pensar” e, 

assim, ocupa espaços e promove silêncios, uma vez que os discursos dão voz a 

alguns pontos de vista, bem como silenciam outros. É o caso do discurso de TMJ, 
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no momento em que escolhe não debater determinados temas e privilegiar outros. 

Ainda, Baccega (2014, p. 191) acrescenta que esses meios de comunicação 

selecionam aquilo que podemos conhecer e elegem o ponto de vista a partir de que 

devemos interpretá-los, promovendo uma “edição de fatos”. 

 

Entre tantos acontecimentos que ocorrem na cidade, no país e no mundo, 
existem os que merecem aparecer no jornal, na revista, na televisão, nas 
redes sociais, fazendo compor o mundo como se apenas tais fatos escolhidos 
fossem o mundo todo. (...) o mundo que existe é aquele, o escolhido, o 
selecionado, sem que tenhamos certeza de que a inclusão de um 
determinado acontecimento significou a exclusão de um número infindável de 
outros (...) (BACCEGA, 2014, p. 191). 
 
 

Baccega (2014) fala de uma mediação organizada que engloba a construção de 

gêneros e considera o enunciatário a que se destina, buscando selecionar o que há 

de mais conveniente aos interesses da empresa que representa aquela mídia, bem 

como ao perfil médio do público.  

 

Assim, chegamos a algumas constatações, durante esta pesquisa, e uma delas é 

que o discurso da revista “Turma da Mônica Jovem” se utiliza de narrativas simples 

(lineares e pouco complexas), bem como de uma figuratividade e de temáticas 

repetitivas, oferecendo a seus leitores pouco debate, pouca reflexão, quase 

nenhuma criticidade. Ao mesmo tempo em que não apresenta, exige do seu leitor 

um esforço para conectar as isotopias dos atores, de tempo e de espaço, na 

construção de hierarquias entre elas que instale percursos de leitura complexos. 

Não há nada de original. É um discurso da reprodução, sem aprofundamento, do 

dia-a-dia dessas crianças e adolescentes que, apesar de falar delas e para elas, não 

inclui muitas temáticas relevantes ao seu universo. Pelo contrário, eles preferem um 

silenciamento, por vezes, “camuflado”, em relação a diversos temas, como, por 

exemplo, a questão racial (não existem personagens negros, na trama); a opção 

sexual (não existem personagens gays, apenas uma menina que possui 

características típicas desse público); a inclusão social (não existem personagens 

deficientes); não há discussão de gênero (há um discurso sexista, dividindo gostos e 

atitudes); não há um aprofundamento das temáticas referentes à escola (ela aparece 

apenas como pano de fundo, objeto de decoração e localização).  
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Entretanto, sabemos do poder de atratividade da revista perante as crianças e 

adolescentes, da sociedade contemporânea. Diante desse fato, pensamos que 

nossa pesquisa pode contribuir no sentido de despertar a atenção de leitores 

críticos, capazes de refletir e ressignificar o conteúdo a que têm acesso. 

 

Assim, desejamos que nosso trabalho possa criar novos olhares em relação ao 

consumo, aos quadrinhos, à Turma da Mônica Jovem, em pessoas e áreas de 

estudo variadas, criando diversos caminhos de pesquisa, trabalho e diálogo.  

 

Explorando o campo Semiótica, nossa pesquisa contribui para aqueles que desejam 

trabalhar o texto (conteúdo e expressão) sob uma perspectiva mais completa e 

crítica. Como nos fala Ana Claúdia Oliveira, em entrevista à revista Palíndromo, a 

semiótica promove uma formação para o sensível. Assim, ensinar valores estéticos 

tem a força de liberar o sujeito aprendiz das amarras do preestabelecido, 

propiciando a descoberta da força da autodestinação, fazendo-o agir por si mesmo. 

“Esses valores estéticos são os únicos que carregam uma força capaz de provocar 

desestruturações e revisões nos estados dos que os experienciam” (OLIVEIRA, 

2013, p. 178). 

 

Segundo a autora, esse são rumos liberadores provenientes do desfrutar o que se 

apresenta nos encontros de objetos, outros sujeitos, coisas, em momentos que são 

vividos e despertam com o vislumbrar dos sentidos do sentir. 

 

É o sujeito tornar-se senhor de sua aprendizagem com decisões próprias, ou 
seja, não mais ser só levado pelo destinador que comanda as operações de 
ensino, nem somente pelo destinador manipulador com o seu fazer 
direcionado, nem simplesmente aceitar os desígnios do acaso que lhe 
sucedem e resultam no aprender, mas também como um sujeito que sente o 
sabor do conhecimento, relaciona o que aprende com o seu estar no mundo e 
vai descobrindo o saber e descobrindo-se, pelo aproximar-se do 
conhecimento (OLIVEIRA, 2013, p. 179). 

 

Tendo como referência as contribuições de Eric Landowski, a semiótica é entendida 

como uma teoria do sentido como inter-ação entre um sujeito e outro sujeito, 

independente deste ser um objeto, uma pessoa, uma coisa. São nas interações que 

o sujeito apreende e aprende a construir os sentidos, sendo esta uma das 

relevâncias de fazer semiótica para poder ter com o seu método mais eficácia, nos 
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tipos de construção do sentido – um fazer que propicia o crescimento pessoal e, 

ainda, o coletivo, na medida em que, ao se desenrolar as atividades, elas se tornam 

transformadoras do sujeito (OLIVEIRA, 2013). 

 

Pudemos observar, durante a pesquisa que fundamentou o desenvolvimento do 

segundo capítulo desta tese, que trata da relação quadrinhos e educação, que seria 

de extrema importância o Governo Federal aumentar o número de indicações de  

HQ, que não sejam apenas adaptações de obras clássicas, no Programa Nacional 

Biblioteca Escola. Ainda, que os quadrinhos possam ser usados como modos de 

fruição, inseridos no contexto estético e artístico do conhecimento e vivência. 

 

No que tange a problemática do consumo, é visível a necessidade de se trabalhar 

essa temática, transversalmente, por meio da família, da escola, da mídia, dentre 

outros agentes de educação formal e informal. Entretanto, não vale privilegiar 

apenas o consumo consciente, como vem sendo feito, no século XXI, mas incluir no 

debate as outras formas de consumo, buscando despertar cidadãos críticos em 

relação ao que lhes é oferecido, tanto no que diz respeito a bens e a serviços, 

quanto em relação aos produtos culturais e midiáticos. 

 

Sobre a relação entre consumo e comunicação, Baccega (2014) afirma que eles se 

relacionam, diretamente, por meio de diversos discursos, tanto no âmbito da 

educação formal, quanto no da educação não formal, sendo aí que se pode construir 

competência sobre a temática, buscando formar cidadãos que se relacionem 

reflexivamente com o consumo. 

 

Sendo o campo comunicação/educação lócus privilegiado da formação dos 
sentidos sociais, a discussão sobre o conceito e a prática do consumo tem aí 
lugar privilegiado. Esse campo, lugar de embate entre o que está já e o que 
há de vir, abriga batalhas que só podemos enfrentar com a arma do 
conhecimento. E a nossa proposta é exatamente esta: conhecer o consumo, 
seu significado econômico, sociológico e, sobretudo, identitário (BACCEGA, 
2014, p. 201). 

 

Esperamos que esta pesquisa possa enriquecer os estudos, principalmente, da 

Educação e do Consumo, bem como da Semiótica e dos Quadrinhos. Não temos a 

pretensão de colocar nenhum ponto final, mas, sim, de provocar vários inícios. 
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Desejamos, assim, que nossas crianças e adolescentes continuem desfrutando do 

prazer de ler histórias em quadrinhos e, mais ainda, de senti-las e de pensar sobre 

elas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PESQUISA ONLINE 
 
 
Pesquisa com leitores da revista Turma da Mônica Jovem 
 

Se você é leitor ou super fã de TMJ, por favor, responda às perguntas desta 
pesquisa e me ajude a entender um pouco mais sobre essa revista que conquistou 
nossos corações. 
 
1. Você é menino ou menina? 

    (   ) Menino 

    (   ) Menina  

2. Quantos anos você tem? 

3. Em que estado você mora? 

4. Em que cidade e bairro você mora? 

5. Sua escola é: 

    (   ) Particular 

    (   ) Pública   

6. Há quanto tempo você lê a revista Turma da Mônica Jovem? 

   (   ) De 1 mês a 6 meses 

   (   ) De 6 meses a 1 ano 

   (   ) De 1 ano a 2 anos 

   (   ) Mais de 2 anos  

7. Você é assinante de TMJ? (recebe a revista na sua casa, pelo correio) 

   (   ) Sim 

   (   ) Não  

8. Se você não é assinante, como você tem acesso à revista TMJ? (só responda se 

você não for assinante da revista) 

   (   )  Compra na banca 

   (   ) Pega emprestado com amigos 

   (   ) Pega emprestado na biblioteca da escola 

   (   ) Ganha de presente 

   (   ) Other:  

9. Você lê TMJ todos os meses? (ou seja, sempre que sai uma nova revistinha, você 

a lê?) 

   (   ) Sim 

   (   ) Não  
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10. Você tem costume de ler a mesma revistinha mais de uma vez? 

   (   ) Sim 

   (   ) Não  

11. Se a sua resposta foi sim, quantas vezes você lê a mesma revista? 

   (   ) 2 

   (   ) 3 

   (   ) 4 

   (   ) 5 ou mais  

 12. Como você conheceu a revista TMJ? (marque quantas opções quiser) 

   (   ) Nas bancas que vendem revistinhas 

   (   ) Por meio de amigos 

   (   ) Propaganda 

   (   ) Na escola 

   (   ) Outro:  

13. Qual seu personagem favorito de TMJ? 

14. Por que esse personagem é o seu favorito? (o que ele faz, o que ele tem que 

você tanto gosta) 

15. O que você mais gosta da revistinha TMJ? 

16. Tem alguma história de TMJ que você acha inesquecível? Qual? Explique por 

que ela é inesquecível. 

17. Você gosta de ler sozinho e guardar a história para você ou comenta com seus 

amigos? 

      (   ) Guardo a história só para mim 

      (   ) Comento com meus amigos  

18. Seus amigos leem TMJ também? 

      (   ) Sim 

      (   ) Não  

19. A sua escola tem TMJ na biblioteca? 

      (   ) Sim 

      (   ) Não  

20. O que você gostaria de ver de diferente em TMJ? (alguma história, algum 

personagem, etc.) 

21. Você costuma ou costumava ler a revistinha da Turma da Mônica tradicional? 

(aquela que traz os personagens pequeninhos ainda) 
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      (   ) Sim 

      (   ) Não  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



393 

 

APÊNDICE B – RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE 

 

Resumo da Pesquisa – primeiras análises 

 
1. Você é menino ou menina? 

 

 
Menino 24 43% 

Menina 32 57% 

 

Comentário da pesquisadora: apesar de, tradicionalmente, o público leitor de HQ 

seja formado, em sua maioria, por meninos, em TMJ, as meninas representam o 

maior número de leitores. O próprio visual e temática das histórias pode ser uma 

explicação para este dado. 

 

2. Quantos anos você tem? 

 

7  0 0% 

8 0 0% 

9 5 10% 

10 9 18% 

11 6 12% 

12 8 16% 

13 13 25% 

14 1 2% 

15 4 8% 

16 ou mais 5 10% 

 

Comentário da pesquisadora: a revista é indicada para maiores de 10 anos, 

entretanto, há uma parcela pequena de leitores com idade abaixo a esta faixa etária. 
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3. Em que estado você mora? 

 

 
 
 
Dados numéricos 
 

RS 3 GO 1 BA 0 

SC 2 TO 1 SE 0 

PR 5 DF 0 AL 1 

SP 10 PA 1 PE 3 

RJ 7 AM 0 PB 0 

ES 6 AP 0 RN 0 

MG 3 RO 0 CE 0 

MT 0 AC 0 PI 0 

MS 1 RR 0 MA 0 

 
 
4. Sua escola é: 
 
 

 
 

Particular 27 49% 

Pública 28 51% 

 

Comentário da pesquisadora: houve um equilíbrio entre leitores de escolas 

públicas e privadas, entre os sujeitos consultados. 

 



395 

 

5. Há quanto tempo você lê a revista Turma da Mônica Jovem? 
 
 

 
 
 

De 1 mês a 6 meses 5 9% 

De 6 meses a 1 ano 6 11% 

De 1 ano a 2 anos 17 30% 

Mais de 2 anos 29 51% 

 

Comentário da pesquisadora: mais da metade dos respondentes é leitor de TMJ 

há um bom tempo, dado que confirma sua assiduidade e comprometimento com a 

revista (característica de quem participa de fan pages). 

 
6. Você é assinante de TMJ? 
 

 
Sim 6 11% 

Não 50 89% 

 

Comentário da pesquisadora: a assinatura de revistas em quadrinhos ainda não é 

uma prática comum entre o público pesquisado. 
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7. Se você não é assinante, como você tem acesso à revista TMJ? 
 
 

 
 
 

Compra na banca  39 74% 

Pega emprestado com amigos 4 8% 

Pega emprestado na biblioteca da escola 0 0% 

Ganha de presente 3 6% 

Outro 7 13% 

 

Comentário da pesquisadora: a tradicional aquisição em bancas de revista ainda é 

a forma mais utilizada pelos leitores de TMJ. Dentre as outras formas citadas estão: 

compra na internet, lê na internet e tem na sala de aula. 

 
8. Você lê TMJ todos os meses? 
 

 
Sim 47 84% 

Não 9 16% 
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9. Você tem costume de ler a mesma revistinha mais de uma vez? 
 

 
Sim 50 91% 

Não 5 9% 

   

10. Se a sua resposta foi sim, quantas vezes você lê a mesma revista? 
 

 
 
 

2 11 22% 

3 16 31% 

4 4 8% 

5 ou mais 20 39% 

   

Comentário da pesquisadora: essa curiosidade surgiu a partir de conversa com 

uma mãe, Letícia Nassar, nossa colega de doutorado, cuja filha é leitora de TMJ. Ela 

comentou que a filha lia a revistinha, rapidamente, assim que a nova edição 

chegava, mas que depois voltava a reler a revista por diversas vezes. Os dados 

comprovaram essa informação, antes desconhecida por nós. 
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11. Como você conheceu a revista TMJ? 

 

Nas bancas que vendem revistinhas 15 22% 

Por meio de amigos 13 19% 

Propaganda 19 28% 

Na escola 5 7% 

Outro 15 22% 

   

Comentário da pesquisadora: havendo um certo equilíbrio entre o conhecimento 

em bancas, propaganda e amigos, o ambiente menos citado de contato com a 

revistinha foi a escola, local que servirá de locus da presente pesquisa com grupos 

focais, o que pode representar uma certa dificuldade em encontrar escolas que 

possuam TMJ em suas bibliotecas. Entre as outras formas de conhecimento citadas 

estão: ganhou de presente, em sites da internet, nas revistas da “Turma da Mônica” 

clássica. 

 

12. Qual seu personagem favorito de TMJ? 
 
Comentário da pesquisadora: os mais citados, em ordem de importância, foram: 

Mônica, Cebola, Magali, Marina, Do Contra e todos. Outros nomes mencionados 

foram Franja, Cascão, Denise, Aninha, Titi e quase todos. Dos quatro personagens 

principais, apenas o Cascão não ficou entre os personagens favoritos. Talvez pelo 

estigma de sujo e outros elementos que serão analisados, no decorrer da pesquisa. 

 
13. Por que esse personagem é o seu favorito? 
 
Comentário da pesquisadora: algumas justificativas giram em torno da beleza dos 

personagens, o que pode explicar uma não predileção pelo Cascão e uma vantagem 

para os personagens Marina e Do Contra, que apesar de não serem os personagens 

principais, foram bastante citados na pesquisa. Entretanto, a maioria das 

explicações sobre a predileção por certos personagens envolve a questão da 

identidade, como as respostas abaixo (transcrição literal, sem correções): 

 

- Porque na minha sala dizem que eu sou ela; - Tão complicado do que eu; - Por ser 

igual a mim; - Porque a Magali é comilona como eu e ela come coisas saudáveis 

igual a mim; - ELA É EXPLOSIVA COMO EU...; - Eu me indentifico muito com ela; - 
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Ela é parecida comigo (gordinha e dentuça); Pq eu pareço muito com ela; - Ela é 

idêntica a mim; - Ela é igual a mim; - Por que ela é igual a mim de caracter e aspecto 

(Só que nao sou dentuça); - pq ela tem muito a ver comigo e é bonita; - Parece um 

pouco comigo; - Porque me identifico com ela; Por que me indentifico um pouco com 

ele. 

 

14. O que você mais gosta da revistinha TMJ? 

 

Comentário da pesquisadora: as respostas a essa pergunta foram as mais 

variadas, como as apresentadas a seguir. 

 

- De alguns ensinamentos que nos dão; - Dos conflitos, pôsteres e tudo mais; - As 

carinhas de raiva da Mônica e a carinha fofa da Magali; - As aventuras; - Sou fã dos 

mistérios, viagens, personagens novos; - Porque a linguagem é bem jovem nos 

dando a impressão que eles são "amigos" nossos; - Gosto de tudo; - Ensina a 

respeitar independente de qualquer circunstância; - São histórias divertidas, embora 

tenha muita coisa que eu não concorde muito; - Quando a Mônica e Cebola fazem 

as pazes; - Romance entre Mônica e Cebola.  

 

15. Tem alguma história de TMJ que você acha inesquecível? Qual? Explique 

por que ela é inesquecível. 

 

Comentário da pesquisadora: várias histórias foram citadas. Dentre elas, as que 

tiveram maior ocorrência foram O Casamento do Século (número 50) e o Aniversário 

de 15 anos de Marina (Parte 1, 2 e 3 – números 26, 27 e 28), esta última foi a única 

história que ganhou três edições em TMJ, até o momento (novembro 2013). 
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16. Você gosta de ler sozinho e guardar a história para você ou comenta com 
seus amigos? 
 

 
 
 

Guardo a história só para mim 17 34% 

Comento com meus amigos 33 66% 

   

Comentário da pesquisadora: o dado confirma uma característica própria desta 

faixa etária, o pertencimento, a necessidade de fazer parte de um grupo e de 

compartilhar com ele ideias, comportamentos e valores. 

 

17. Seus amigos leem TMJ também? 
 
 

 
 
 
 

Sim 27 56% 

Não 21 44% 
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18. A sua escola tem TMJ na biblioteca? 
 

 
Sim 12 24% 

Não 38 76% 

   

Comentário da pesquisadora: novamente, um dado que confirma que a maioria 

das escolas não possui as revistinhas em sua biblioteca. 

 

19. O que você gostaria de ver de diferente em TMJ? 
 

Comentário da pesquisadora: as respostas a essa pergunta foram as mais 

variadas, como as apresentadas a seguir. 

 
- Eu queria que minhas histórias que faço com os personagens fossem publicadas, 

apesar de ser grande; - Eu como personagem :) ; - Personagens novos; - 

Personagens, lugares e pessoas de outras revistas ou programa de tv como um 

vilão ou o Super Homem; - Que o Ronaldinho Gaúcho aparecesse jovem em alguma 

edição; - HISTÓRIAS QUE NÃO FOCASSEM TANTO NA MONICA E NO CEBOLA 

COLOCASSEM OS OUTROS PERSONAGENS MAIS VEZES COMO A HISTORIA 

DA FERIAS QUE FORAM PASSAR NA PRAIA E TAVA TODA A TURMA; - Um 

namoro mais duradouro de Cebola e Mônica; - Que os dentes da Mônica caíssem a 

volta de histórias em partes; - Que eles parassem de se pendurar no drama da 

Mônica com o Cebola e fizessem histórias de mais qualidade; - Magali e Cascão 

juntos; - Uma grande reviravolta, troca de casais; - Uma personagem rica, famosa e 

maldosa; - Acessível e mais barato pra todos poderem ler; - Eu gostaria que a 

Mônica fosse um pouco mais gordinha e o Cebolinha ainda tivesse 5 fios de cabelo; 

- Eles embelezaram muito os personagens; - Gostaria que fosse colorida. 
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20. Você costuma ou costumava ler a revistinha da Turma da Mônica 
tradicional? 
 

 
Sim 48 98% 

Não 1 2% 

 

Comentário da pesquisadora: a grande maioria de leitores da “Turma da Mônica 

Jovem” são ou foram leitores da “Turma da Mônica”, o que pode representar uma 

certa curiosidade pela continuação da história, ou seja, por saber o que aconteceu 

com as crianças do bairro Limoeiro, após virarem adolescentes.  

 

Número diário de respostas 
 

 
 

 

Comentário da pesquisadora: os picos de respostas correspondem exatamente 

aos dias de postagem das mensagens pela pesquisadora. Outros picos são 

representados pelos finais de semana, dia em que as crianças e adolescentes, 

geralmente, têm mais acesso ao computador. 

 

 

 


